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RESUMO

Nafion é um ionômero perfluorossulfonado desenvolvido

pela Du Pont, intensamente utilizado como membrana trocadora

de cations em uma grande variedade de processos

eletroquimicos. Como em outros polimeros que contêm ions, as

espécies iônicas em Nafion agregam-se, formando dominios

iônicos microfásicos, denominados "clusters".

A primeira parte deste trabalho consistiu da

caracterização da membrana Nafion-117, na forma ácida

(Nafion-H) e na forma de sais, contendo os contra-ions: Na+,

K+, Rb+ e Cs+. Na segunda parte, investigou-se o efeito da

irradiação com raios X em membranas (Nafion-H e Nafion-Na),

a uma taxa de 160 kGy/hora, com doses entre 80 e 1280 kGy.

Para caracterização da membrana foram empregadas as

seguintes técnicas: difratometria de raios X, espectroscopia

vibracional (fotoacústica no IV e Raman), espectroscopia

eletrônica de absorção (UV-visivel), espectroscopia de

ressonância paramagnética eletrônica (RPE) e análise térmica

(TG e DSC).

Os estudos mostraram que as membranas submetidas a altas

temperaturas ou à hidratação exibem modificações

estruturais, evidenciadas nos espectros na região do IV e do

UV-visivel e nas curvas DSC. Este comportamento foi

atribuído principalmente, às modificações resultantes da

redistribuição de ions entre os agregados iônicos e da

reorganização das cadeias do polímero. Os resultados

obtidos, por DSC e por espectroscopia no UV-visivel,

revelaram que as mudanças conformacionais, causadas pelo

efeito da temperatura e da hidratação, continuam ocorrendo

lentamente na membrana durante um processo de relaxação do

polímero.

Estudos de TG indicaram que os mecanismos de

decomposição térmica do Nafion-H e do Nafion-Na são



IX

distintos. 0 Nafion-H decompõe-se em pelo menos três etapas,

enquanto o Nafion-Na, que apresenta uma maior estabilidade

térmica em relação ao Nafion-H, decompõe-se em único

estágio.

Após a irradiação, as membranas tornaram-se frágeis,

indicando a ocorrência de degradação da membrana, através de

cisões nas cadeias do polimero.

Através das diferentes técnicas utilizadas, constatou-se

que os principais efeitos da radiação X em membranas Nafion

foram os seguintes: degradação da membrana, manifestada por

cisões na cadeia principal, com o conseqüente decréscimo das

propriedades mecânicas; produção de radicais peróxidos;

formação de espécies insaturadas (C=0 e C=C); cisões nas

ligações C-0 e C-S e formação de SO2•

À semelhança do observado nos estudos de estabilidade

térmica, o Nafion-H é mais sensível à radiação X quando

comparado ao Nafion-Na, especialmente a baixas doses.

O acompanhamento das amostras irradiadas com o tempo de

envelhecimento, realizado por espectroscopia na região do IV

e do UV-visivel, mostraram que reações adicionais de

degradação continuam ocorrendo lentamente, por longo tempo

após a irradiação.



ABSTRACT

Perfluorosulfonate ionomer, such as Nafion (Du Pont)

has been used as a cation exchange membrane in a variety

of electrochemical processes. As in many ion-containing

polymers, the ionic species in Nafion are observed to

aggregate and form clusters.

In this study, first the characterization of

Nafion-117 membranes in the acid form (Nafion-H) and in

the salt forms (Na+, K+, Rb+ and Cs+) was performed. In

another step, the X-ray effects on membranes (Nafien-H and

Nafion-Na) were investigated. The samples were irradiated

with X-ray, at 160 kGy/h, with 80-1280 kGy dosages. •

The characterization of samples (irradiated and

unirradiated samples) was performed by X-ray

diffractometry, vibrational spectroscopy (photoacoustic in

infrared region and Raman scattering), electronic

absorption spectroscopy (UV/Vis), electronic paramagnetic

resonance spectroscopy (EPR) and thermal analysis (TG and

DSC) .

The studies showed that the membranes submitted to

high temperature or to hydration exhibit structural

changes, as evidenced by IR and UV/Vis spectra and DSC

curves. This behavior can be assigned to the

reorganization of the clusters, resulting in

redistribution of the ions and reorientation of the

polymer. UV/Vis spectra and DSC curves indicated that the

conformational changes induced by temperature and

hydration effects continue to occur slowly in the membrane

due to relaxation of the polymer.

TG analysis indicated that the thermal decomposition

mechanism by Nafion-H is different from the mechanism by

Nafion-Na. Nafion-H membranes degraded in at least three

stages, while Nafion-Na membranes, which showed higher

thermal stability than Nafion-H, degraded in only one

stage.
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For irradiation dose higher than 320 kGy, the samples

became brittle, which enhanced with increasing doses. This

behavior indicates that the predominant effect was the

chain scission.

The results obtained by different techniques showed

that the main effects of X-rays on Nafion membranes are

the following: decrease in the mechanical properties,

peroxy radical production, formation of unsaturated

species (C=C and C=O) , scissions in the C-0 and C-S bonds

and SO2 production.

The Nafion-Na membrane showed higher thermal stability

and higher resistance to X-ray compared to Nafion-H.

UV/Vis and IR spectra of the irradiated samples

revealed that additional degradation continues to occur

for long time after irradiation process...



1- INTRODUÇÃO

Durante os últimos 30 anos, o estudo dos ionômeros tem

despertado grande interesse cientifico e industrial, devido

à variedade de aplicações e propriedades que estes materiais

apresentam.

Ionômeros são polímeros que contêm grupos iônicos

ligados quimicamente à cadeia polimérica, em niveis

inferiores a 10-15 % em moles [1].

Muitos dos ionômeros investigados são copQlimeros

constituídos geralmente, de cadeias orgânicas de etileno,

estireno, butadieno ou fluorocarbono e de grupos iônicos,

como o ácido sulfônico ou o ácido carboxilico. Estes grupos

iônicos podem ser neutralizados total ou parcialmente por

contra-ions, (Na+, Zn2+, Ba2+, etc.)/ formando sais de

sulfonato ou de carboxilato [1,2].

A introdução de uma pequena quantidade de grupos iônicos

em polímeros resulta numa variação substancial na estrutura

e nas propriedades fisicas do material, quando comparado com

o precursor polimérico não iônico. Propriedades mecânicas,

térmicas, reológicas e propriedades de transporte são

profundamente afetadas. É bem conhecido que a incorporação

de ions ao material polimérico aumenta particularmente, a

elasticidade, a resistência ao impacto, a temperatura de

transição vitrea e o grau de absorção de água no material

[1-3].

As modificações observadas nas propriedades dos

polímeros iônicos resultam da agregação de ions no interior

da matriz polimérica, formando domínios iônicos. Em virtude

das interações eletrostáticas entre os ions, os agregados

iônicos atuam como ligações cruzadas de origem iônica.

A tendência dos ions de se associarem numa matriz

polimérica de baixa constante dielétrica, leva à formação de



dois tipos de agregados iônicos: os multipletos constituídos

de poucos pares iônicos e agregados maiores, denominados

"clusters" [4].

0 tamanho e o número de agregados iônicos, bem como, a

extensão do efeito das interações iônicas nas propriedades

dos polímeros são dependentes do tipo de matriz polimérica

(elastômero ou termoplástico), tipo de grupos iônicos

(sulfônico ou carboxilico), conteúdo iônico (0-15% em

moles), grau de neutralização (0-100%) e tipo de contra-

ions.

Dentre os polímeros iônicos pesquisados, os ionômeros

perfluorossulfonados são particularmente importantes, porque

formam membranas estáveis, com excelentes propriedades de

troca iônica [5].

O primeiro ionômero perfluorossulfonado disponível

comercialmente, foi desenvolvido pela Du Pont, na década dè

60 e é conhecido pelo nome de Nafion®.

O ionômero Nafion atua principalmente, como membrana

trocadora de cations em uma grande variedade de aplicações

eletroquimicas [6,7]. Sua importância e sucesso comercial

derivam da excepcional estabilidade química, combinada com

elevada permeabilidade seletiva a cátions.

As membranas Nafion são constituídas de cadeias

fluorocarbônicas, que conferem elevada resistência química e

de grupos sulfônicos hidrofilicos, responsáveis pela

condutividade iônica e absorção de água no material.

Como em outros ionômeros, as espécies iônicas presentes

no Nafion formam agregados iônicos, com aproximadamente 4 0 Â

de diâmetro [8-10]. Contudo, muitos aspectos estruturais do

Nafion ainda não foram completamente esclarecidos. Nas

últimas décadas, diversos estudos têm sido conduzidos no

sentido de elucidar a microestrutura e a natureza complexa

das interações: ion-ion, ion-água e água-polimero,

existentes nas membranas Nafion.

O conhecimento detalhado da estrutura das membranas

Nafion é essencial para compreender e melhorar as



propriedades mecânicas, a seletividade iônica, a

estabilidade e a processabilidade do material.

Por outro lado, apesar da elevada estabilidade quimica,

muito pouco é conhecido sobre o comportamento das membranas

Nafion, quando submetidas a temperaturas elevadas ou

expostas à radiação ionizante. Um estudo sobre a

estabilidade do Nafion submetido a tais condições, é de

grande interesse porque muitos dos processos eletroquimicos

são conduzidos a altas temperaturas e além disso, este

material pode encontrar aplicação, como membrana de troca

iônica em plantas nucleares.

O objetivo deste trabalho de pesquisa foi inicialmente a

caracterização das membranas Nafion-117, atrayés de

diferentes técnicas, visando uma melhor compreensão de sua

estrutura e uma segunda etapa consistiu na investigação dos

efeitos provocados pela irradiação de raios X em membranas

Nafion. Na realização deste estudo, foram utilizadas as

seguintes técnicas:

-difratometria de raios X,

-espectroscopia fotoacústica na região do infravermelho,

-espalhamento Raman,

-espectroscopia eletrônica de absorção,

-espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica,

-análise térmica (calorimetria exploratória diferencial

(DSC) e termogravimetria (TG) ).

Na apresentação deste trabalho, serão abordados no

capitulo 2, os aspectos básicos dos ionômeros, enfatizando

as características gerais, as aplicações e os modelos

estruturais propostos para as membranas Nafion. 0 capitulo 3

apresentará uma breve explanação sobre os fundamentos

teóricos das técnicas empregadas neste estudo e a seguir, no

capitulo 4 serão detalhados o procedimento experimental, bem

como os materiais e os equipamentos utilizados nos

experimentos.

0 capitulo 5 apresentará os resultados experimentais e a

discussão dos testes realizados na etapa de caracterização



das membranas Nafion, através das diferentes técnicas

empregadas.

A segunda etapa deste trabalho, envolvendo a

investigação dos efeitos da irradiação de raios X em Nafion,

será exposta no capitulo 6. Inicialmente, o capitulo 6

tratará dos aspectos teóricos referentes à irradiação de

polimeros e aos principais efeitos observados na irradiação

de polimeros fluorados. Em seguida, serão apresentados e

discutidos, os resultados experimentais obtidos para as

membranas Nafion irradiadas.

Finalmente, no capitulo 7 encontrar-se-ão as conclusões

gerais, obtidas no decorrer do trabalho e as perspectivas

para futuros trabalhos.



2- CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE IONÔMEROS

2.1- Histórico [3,11]

0 desenvolvimento de ionômeros iniciou-se a partir de

1930, quando foi descrita na literatura, uma patente para a

carboxilação de elastômeros.

Em 1949, B. F. Goodrich introduziu os primeiros

elastômeros envolvendo interações iônicas: o poli

(butadieno-co-acrilonitrila-co-ácido acrílico). Este

copolimero, quando neutralizado com ions Zn^+z apresentou

uma notável melhoria nas propriedades elásticas e de adesão.

Um fator importante que estimulou as pesquisas na área

de ionômeros ocorreu em 1964, quando a Du Pont introduziu uiíi

copolimero de etileno e ácido metacrilico, neutralizado com

ions Zn^+ ou Na+. Este material, conhecido pelo nome

comercial de Surlyn, apresenta atualmente, destacada

aplicação comercial na área de embalagens.

Recentemente, novas famílias de ionômeros, com

propriedades e aplicações especificas, têm emergido. Além

dos ionômeros perfluorossulfonados, como o Nafion (Du Pont);

destacam-se os ionômeros perfluorocarboxilados, como o

Flemion (Asahi Glass Co.) e os elastômeros, como o poli

(etileno-co-propileno-co-dieno) sulfonado (EPDM sulfonado).

Existe atualmente, um grande número de ionômeros em estágio

de desenvolvimento; como por exemplo: o poliestireno

sulfonado (PS sulfonado) e os copolimeros de estireno com

ácido metacrilico P(S-co-AM) ou com ácido acrílico

P(S-co-AA).

Os ionômeros podem ser obtidos a partir da

copolimerização direta ou da modificação química de

polímeros convencionais (pós-funcionalização). Os ionômeros

contendo grupos carboxílicos são geralmente sintetizados, a

partir da copolimerização de ácido acrílico ou de ácido



metacrilico com monômeros vinilicos. Os ionômeros

sulfonados, na maioria das vezes, são obtidos por reações de

pós-polimerização, através da sulfonação do polimero. Os

grupos de ácido sulfônico e de ácido carboxilico podem

então, ser neutralizados por contra-ions para formar

sulfonatos ou carboxilatos.

2.2- Evidência de Agregados Tônicos

Nas últimas décadas, diversos estudos têm sido dedicados

à compreensão da natureza complexa das interações iôaicas e

da microestrutura dos ionômeros.

Evidências teóricas e experimentais indicam que : a

agregação de ions, de fato, existe em ionômeros. A presença

de agregados iônicos tem sido confirmada por várias técnicas

experimentais, incluindo: espalhamento de raios X a baixo

ângulo (SAXS) [12-15], espalhamento de neutrons a baixo

ângulo (SANS) [16,17], espectroscopia Raman [18,19],

espectroscopia no infravermelho [20,21] e medidas das

propriedades mecânicas e dielétricas [8,22].

A primeira e mais direta evidência de agregados iônicos

em ionômeros, é a presença de um máximo de reflexão

observado em experimentos de SAXS [8,9,12-15], que é

encontrado na maioria dos ionômeros. Este máximo de

reflexão, chamado de pico iônico, é decorrente da diferença

de densidade eletrônica entre as regiões ricas e pobres em

ions e apresenta um espaçamento de Bragg variando entre 20 e

80 Â. O pico iônico é dependente do contra-ion, do grau de

hidratação e persiste em temperaturas elevadas, mesmo após a

fusão do material. Desde que o pico iônico está ausente no

precursor não iônico, ele tem sido atribuído à presença de

agregados iônicos em ionômeros.

Embora a existência de agregados iônicos em ionômeros,

já esteja bem estabelecida, aspectos básicos como o tamanho,



a estrutura interna e a distribuição na matriz polimérica,

ainda não são bem compreendidos.

0 primeiro tratamento teórico para ionômeros foi

desenvolvido por Eisenberg, em 1970 [4]. Eisenberg assumiu a

existência de dois tipos de agregados iônicos: multipletos e

clusters. Ele admitiu que devido à baixa constante

dielétrica do meio, a formação do par iônico (dipolo) é

favorecida. Estes dipolos podem se associar através de

interações eletrostáticas, formando agregados iônicos,

denominados multipletos. Devido a limitações de ordem

estérica, foi estimado que os multipletos são constituídos

por um número pequeno de dipolos, talvez 6 a 8 pares iônicos

e apresentam um diâmetro médio de cerca de 10 Â.

Acima de uma certa concentração critica de ions,

Eisenberg [4] sugeriu que os multipletos associam-ãe,

formando clusters. Estes clusters são agregados maiores, com

50-100 Â de diâmetro, constituídos de regiões microfásicas

ricas em ions, mas que incluem também, uma certa quantidade

de cadeias poliméricas. As dimensões dos clusters são

governadas por forças elásticas da matriz polimérica, que se

opõem à formação dos agregados iônicos.

O modelo de Eisenberg [4] conseguiu explicar a aparente

transição que as propriedades mecânicas apresentam, quando o

conteúdo de ions aumenta e que estaria associada à transição

de uma estrutura de multipletos para uma estrutura de

clusters. A concentração, na qual tal transição ocorre,

varia para cada tipo de ionômero; por exemplo: em P(S-co-AM)

tem sido observada para concentrações de grupos iônicos

maiores que 6 % em moles [22], enquanto em PS sulfonado

ocorre em torno de 2 a 3 % em moles [23,24],

Vinte anos mais tarde, Eisenberg reformulou sua teoria è

propôs um novo modelo [25], baseado nas diversas observações

experimentais acumuladas durante este período. Este modelo

será descrito com detalhes na seção 2.5.

Vários experimentos espectroscopicos, incluindo medidas

dielétricas [8] e espalhamento Raman [18,19], têm confirmado



que dois meios distintos - clusters e multipletos - podem

existir em ionômeros. Contudo, a estrutura exata de clusters

e de multipletos, ainda não foi completamente esclarecida.

2.3- Características Gerais do Nafion

Nafion® é marca registrada da Du Pont e este nome

originou-se da combinação das palavras: sódio (Na), fluorado

(F) e ION.

As membranas Nafion foram desenvolvidas em 1962 e

comercializadas a partir da década de 70.

Mais recentemente, foi introduzida pela Dow Quimica, uma

membrana de composição quimica similar ao Nafion, que até o

momento encontra-se em nivel experimental.

Ambas as membranas são copolimeros, constituídos de uma

cadeia principal de tetrafluoroetileno (TFE) e de cadeias

laterais de éter fluorado terminadas por grupos sulfônicos

(SC>3~) . Entretanto, a cadeia lateral da membrana da Dow é

mais curta e apresenta apenas, uma ligação éter.

A estrutura quimica das membranas perfluorossulfonadas é

mostrada a seguir:

[-(CF2-CF2)n- CF2-CF-]X

X + ( 2.1 )

O valor de m para membranas da Dow é igual a zero,

enquanto para as membranas Nafion, m pode variar de 1 a 5 e

X + representa o contra-ion, que neutraliza o grupo

sulfônico, como por exemplo: H+, Na+, K+, Mg2+ ou aminas.

As propriedades destas membranas dependem das proporções

e da distribuição dos monômeros usados, como também do



comprimento da cadeia lateral e da distribuição da massa

molecular.

Dependendo do valor de n, podemos ter copolímeros de

diferentes composições. Para distinguir os diferentes

copolimeros é utilizado o conceito de massa equivalente

(ME), que é definido como a massa média de polímero, em

gramas, por mol de grupos S03~. Em outras palavras, ME é a

massa, em gramas, do polímero na forma ácida, que neutraliza

um equivalente de base.

Os copolimeros Nafion, de maior interesse, apresentam ME

variando entre 1100 e 1500, originando materiais com

diferentes características e aplicações. Polímeros com baixo

ME têm maior quantidade de cadeias laterais e de grupos

SO3-, portanto são mais hidrofilicos e apresentam maior

capacidade de troca iônica.

Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm sendo

desenvolvidos com estas duas membranas, na tentativa de

identificar a estrutura e a morfologia do material. Como em

outros ionômeros, acredita-se que os grupos iônicos também

estão agregados no Nafion. A presença de agregados iônicos

em Nafion tem sido evidenciada por estudos teóricos [26] e

por uma variedade de técnicas experimentais, incluindo

espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) [8,9,15]

espalhamento de neutrons a baixo ângulo (SANS) [16,17],

espectroscopia vibracional [27], estudos de relaxação

mecânica e dielétrica [8], microscopia eletrônica [28],

ressonância magnética nuclear (RMN) [29] e diversos estudos

de transporte [7,30,31].

A estrutura básica da membrana Nafion consiste de

agregados iônicos, de cerca de 40 Â de diâmetro, compostos

principalmente, de sitios de troca iônica (SO3-), contra-

ions e moléculas de água [9] . Estes agregados iônicos formam

domínios microfásicos, distribuídos na matriz

fluorocarbônica, cuja presença tem um efeito marcante nas

propriedades mecânicas e de transporte da membrana [30,31].

A morfologia do Nafion é ainda mais complexa, devido à
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presença de regiões semicristalinas de poli-

tetrafluoroetileno, (PTFE), que se localizam entre os

agregados iônicos [32].

Experimentos de SAXS realizados em membranas Nafion

mostram um pico iônico, correspondendo a um espaçamento de

Bragg, variando entre 30 e 50 Â [9,33]. Ao contrário dos

ionômeros contendo grupos carboxilicos, o pico iônico é

encontrado também, em amostras de Nafion na forma ácida ou

no estado hidratado [12].

As membranas Nafion são obtidas a partir da

copolimerização de unidades de TFE (F2C=CF2) e de éter

fluorado (CF2CFOCF2C(CF3)FOCF2CF2SO2F). O produto resultante

da copolimerização (precursor não iônico) , que con-tem o

grupo final SO2F, pode ser convertido para a forma de

sulfonatos, através da hidrólise do material precursor. •

Uma característica tipica do Nafion, contudo, é 'o

dramático aumento na absorção de água, que este material

apresenta. As membranas Nafion podem absorver até 80 % de

água, em volume [9]. A maior parte dos estudos publicados,

refere-se a membrana Nafion no estado seco, entretanto, na

maioria das aplicações do Nafion, a membrana está em contato

com uma fase líquida. Portanto, é de fundamental importância

conhecer como o processo de hidratação e a expansão da

membrana afetam a morfologia, a estrutura e as propriedades

do polímero.

A linha de membranas Nafion é bastante diversificada,

apresentando uma série de membranas desenvolvidas, que visa

atender às exigências específicas para cada tipo de

aplicação.

O material investigado neste trabalho, foi a membrana

Nafion-117, que apresenta ME de 1100. De acordo com o

fabricante, os valores dos índices n e m da unidade

estrutural do Nafion-117 (equação 2.1), são respectivamente

6,5 e 1.
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2.4- Aplicações do Nafion

Do ponto de vista comercial, a maior aplicação do Nafion

é como membrana separadora na produção eletrolitica de cloro

e de soda cáustica [6,33]. Sua aplicação, neste processo,

oferece vantagens significativas em termos de custos

operacionais e de poluição ambiental, em relação as

tecnologias mais antigas, como a de mercúrio (amálgama) e de

diafragma (asbesto).

Como membrana é também utilizada numa quantidade

crescente de processos de eletrossintese e de eletrodiálise

[6] . Na forma de pó, o Nafion encontra aplicação, como

catalisador em diversas reações orgânicas [34].

Recentemente, o Nafion tem sido empregado com sucesso,

como modificador de eletrodos [35-37]. Outras aplicações de

interesse, fruto de pesquisas recentes, consistem na

utilização como revestimento protetor de corrosão [38] e

como sensores de umidade [39].

Embora, por algum tempo as aplicações dos ionômeros

perfluorossulfonados tenham sido limitadas, devido à sua

insolubilidade em solventes usuais; na atualidade, com o

desenvolvimento de técnicas adequadas para dissolução [40] e

para preparação de filmes [41,42], estes materiais têm

apresentado grande potencial para preparação de blendas,

como os sistemas sulfonato-carboxilato ou para aplicação de

filmes finos em eletrodos ou em outros substratos.

A membrana Nafion-117, em particular, é utilizada no

transporte de protons em células de energia [43], em

eletrolisadores de água [44,45] e na eletrólise de

ácidos [44,45].
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2.5- Modelos Estruturais dos Ionômeros

Vários modelos estruturais para ionômeros têm sido

propostos, baseados principalmente, em resultados de SAXS e

SANS, conforme revisões recentes [1-3,10]; mas até o

momento, não surgiu a confirmação definitiva de um modelo,

que descreva adequadamente o comportamento dos ionômeros.

Os diversos modelos propostos são baseados nas

diferentes interpretações dadas à origem do pico de

espalhamento (pico iônico) observado em medidas de SAXS.

Alguns pesquisadores atribuíram o espalhamento a um sistema

diluido de agregados iônicos e consideraram que sua oírigem

está associada a uma estrutura interna regular, existente

nos agregados; ou seja, o pico iônico é devido a uma-

interferência interna nos agregados [13,46,47]. Outros'

pesquisadores, contudo, consideraram que o pico iônico deve

estar relacionado com a interferência entre agregados, cujo

espaçamento de Bragg corresponderia à distância entre os

agregados iônicos [12,14].

Os primeiros modelos foram propostos para o

poli(etileno-co-ácido metacrilico), P(E-co-AM), e seus sais.

Serão descritos a seguir, os aspectos básicos dos principais

modelos.

Em 1973, Marx et alii [12] propuseram um modelo, no qual

o pico iônico foi atribuído à diferença de densidade

eletrônica entre os cátions metálicos e as cadeias

poliméricas. Este modelo postula a existência de multipletos

com um raio de 5 Â, arranjados numa rede paracristalina,

conforme ilustrado na figura 1-A. Admitiu-se que o pico

iônico resultava da interferência entre os agregados

iônicos, correspondendo a uma distância regular entre estes

agregados.

Em 1974, Macknight et alii [46] sugeriram que o pico

iônico surgia de uma interferência intra-agregado e

propuseram o modelo "core-shell", conforme mostrado na
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figura 1-B. Neste modelo, o agregado iônico (core) com raio

de 3-13 Ã, encontra-se circundado por uma camada de cadeias

de polímero (shell). Estas unidades estão dispersas numa

matriz polimérica, contendo uma certa quantidade de ions. 0

espaçamento de Bragg correspondente foi atribuído à

espessura da camada de cadeias de polímero, que circunda o

agregado iônico, com cerca de 20 Â.

FIGURA 1: Modelos estruturais para ionômeros [2]: A: modelo

de interferência entre agregados proposto por Marx et alii

[12]; B: modelo "core-shell" e C: modelo lamelar.

Em 1980, Roche et alii [13] sugeriram um modelo lamelar,

que é conceitualmente similar ao modelo core shell proposto

por MacKnight et alii [4 6] , mas que difere na geometria

proposta. Foi sugerida uma estrutura formada por uma lamela

central, rica em grupos iônicos (core), envolvida por
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lamelas de material polimérico (shell), de ambos os lados da

lamela central (figura 1-C). Neste modelo, a distância entre

a lamela central e as lamelas das extremidades, seria a

origem do pico iônico. A estrutura lamelar é particularmente

interessante, porque permite que os domínios iônicos

estendam-se por grandes regiões, no interior do material.

Em 1983, Yarusso e Cooper [14] descreveram o modelo de

esfera rígida modificada, originalmente proposto para o PS

sulfonado. Neste modelo, os agregados são considerados como

esferas rígidas, com aproximadamente 10 Â de raio, contendo

cerca de 20 pares iônicos e que estão arranjados na matriz

iônica, com o mesmo grau de ordem encontrado em um líquido.

Considerou-se que a distância entre os agregados eija maior

do que o seu diâmetro, devido à necessidade de acomodar uma

camada de cadeias de polímero ligadas aos grupos iônicos; O

pico iônico foi atribuído ao efeito de espalhamento entre os

agregados.

Em geral, a maioria dos modelos descreve

quantitativamente bem, o pico iônico observado nos

experimentos de SAXS, mas nem sempre consegue explicar

satisfatoriamente, as medidas mecânicas que indicam uma

morfologia de duas fases. Em 1990, Eisenberg et alii [25]

propuseram um novo modelo, procurando conciliar estes dois

aspectos. Este modelo, considera que os multipletos são

circundados por uma camada esférica, formada por cadeias de

polímero ligadas covalentemente aos grupos iônicos dos

multipletos. Esta camada de polímero apresenta uma redução

na mobilidade relativa entre os segmentos de cadeia;

formando assim, uma região de mobilidade reduzida, em

conseqüência das interações eletrostáticas existentes entre

os íons agregados.

Com o aumento do conteúdo de íons, é esperado que o

tamanho e / ou a quantidade de multipletos aumentem. Neste

caso, Eisenberg et alii [25] admitiram que aquelas regiões

de mobilidade reduzida, que circundam cada multipleto, podem

se sobrepor, formando grandes regiões contíguas de
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mobilidade reduzida, assim chamadas de clusters. Neste

modelo, é proposto que estes clusters não têm tamanho ou

geometria definida e são formados de ions, moléculas de água

e segmentos de cadeia polimérica. Este é também, um modelo

de interferência entre os agregados.

A existência de clusters, conforme concebida neste

modelo, permite explicar a presença de duas transições

vitreas (Tg), observada nos estudos de relaxação mecânica de

alguns ionômeros [8,22,24,48,49]. Estes estudos indicam que

a transição observada a temperatura mais baixa, está

associada à transição vitrea da matriz polimérica e a outra

transição, a temperatura mais alta, está relacionada com a

transição nos clusters iônicos.

Segundo Eisenberg et alii [25], somente os ionômeros que

contêm clusters podem apresentar duas transições vitreas.

Eles consideraram que para baixas concentrações de ions,

apenas multipletos devem existir e, estes multipletos

isolados são muito pequenos para exibirem sua própria Tg.

Neste estado, apenas uma Tg é observada, freqüentemente em

uma temperatura superior àquela do material polimérico base,

como conseqüência das forças interiônicas que dificultam a

mobilidade das cadeias.

Com o aumento da concentração iônica, os clusters são

formados. Estes clusters são caracterizados pela existência

de regiões suficientemente grandes de material polimérico

com mobilidade reduzida (50-100 Â) ; de tal forma que o

material pode apresentar um comportamento de duas fases e

exibir uma outra Tg^ Neste estado, os ionômeros podem exibir

duas transições vitreas: uma associada ao movimento das

cadeias na região de mobilidade reduzida (cluster) e a outra

relacionada com a mobilidade dos segmentos de cadeia em

regiões distantes da influência dos ions.

Embora diversas publicações recentes, tenham confirmado

a teoria de clusters e multipletos, uma série de novos

modelos ou modificações dos modelos existentes têm sido
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propostos [50-52], na tentativa de explicar os dados

experimentais, obtidos em casos particulares. Este fato

parece indicar que nenhum modelo descreve adequadamente, a

estrutura da grande gama de ionômeros existentes na

atualidade.

Uma série de outros tratamentos foi apresentada para

descrever sistemas de ionômeros específicos, tais como, os

sistemas hidratados de ionômeros perfluorossulfonados

[9,26,47,53].

2.5.1- Estrutura da Membrana Nafion

Vários modelos da microestrutura do Nafion foram

propostos, baseados principalmente, na interpretação de

dados espectroscopicos [54] e de SAXS [9,15,55,56]. Porém,

ainda não emergiu um modelo estrutural detalhado, que seja

coerente com as diversas observações experimentais.

Um dos primeiros modelos para membrana Nafion hidratada

foi proposto em 1977, por Gierke [9,56], a partir de

resultados experimentais de SAXS. Este modelo propõe a

formação de agregados iônicos esféricos, com estrutura de

micelas invertidas, de cerca de 20 Ã de raio e espaçados de

50 Â. Estes agregados iônicos encontram-se arranjados numa

rede paracristalina e são conectados por curtos canais

iônicos, com aproximadamente 10 Ã de diâmetro, conforme

ilustrado na figura 2. A existência de canais, conectando os

domínios iônicos adjacentes, tem se mostrado bastante

apropriada para explicar o transporte iônico, através da

membrana.

Este modelo considera que a água absorvida aloja-se no

interior dos agregados iônicos e os grupos sulfônicos

encontram-se próximos à interface do agregado,

provavelmente, em contato com as moléculas de água. Esta

estrutura satisfaz a forte tendência dos sitios de ácido
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sulfônico serem hidratados e ao mesmo tempo, minimiza as

interações desfavoráveis entre a água e a matriz

fluorocarbonica. A geometria esférica para os agregados

iônicos foi escolhida com base em estudos de microscopia

eletrônica, que revelaram projeções circulares de 30-100 Â,

cujo resultado não é coerente com geometria cilíndrica ou

lamelar.

FIGURA 2: Representação esquemática da estrutura dos

agregados iônicos em membranas Nafion, proposto por

Gierke [9,56].

Este modelo foi posteriormente, confirmado por estudos

teóricos de Gierke e Hsu [57] e por resultados experimentais

de transporte [31] e de RMN de 23Na [29] . Entretanto, o

modelo não consegue explicar satisfatoriamente, alguns

resultados de SAXS e de expansão da membrana em água.

Posteriormente, Yeager e Steck [58], baseados em estudos

de transporte, propuseram um modelo de três fases para as

membranas Nafion, conforme apresentado na figura 3. Neste

modelo, três regiões são consideradas: uma região que



18

consiste de uma fase hidrofóbica de cadeias fluorocarbônicas

(A); outra região constituida de agregados iônicos, contendo

ions e água (C) e uma região interfacial, que contem uma

fração substancial de cadeias laterais, além de uma certa

quantidade de água e pares iônicos (-S03~ X+) isolados (B).

FIGURA 3. Modelo estrutural de três fases para o Nafion

[58]: A: matriz fluorocarbônica, B: região interfacial e

C: agregados iônicos.

Fujimura et alii [15,47] realizaram estudos de

deformação e de expansão da membrana Nafion em água e

concluiram que os resultados obtidos eram melhor

representados pelo modelo core-shell, anteriormente proposto

por MacKnight et alii [46]. Contudo, suas conclusões ficaram

comprometidas, porque consideraram que o número de agregados
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iônicos permanecia constante durante a hidratação da

membrana. Segundo Gierke et alii [9], o modelo core-shell

para membranas Nafion, é altamente improvável, devido aos

aspectos energéticos desfavoráveis de se terem pares iônicos

isolados, distribuídos em um meio fluorocarbônico de baixa

constante dielétrica.

Por outro lado, Kumar e Pineri [55] concluíram que os

resultados experimentais de SAXS [9] e de SANS [17] em

Nafion, podiam ser descritos quantitativamente, através do

espalhamento produzido por um grupo de esferas rigidas,

dispersas na matriz polimérica.

Diversos tratamentos teóricos para o Nafion [26,53,57]

têm sido publicados, considerando basicamente o balanço de

energia entre a deformação elástica da matriz polimérica e

as várias interações moleculares que existem no polimeío.

Porém em alguns destes tratamentos, como por exemplo aquele

proposto por Hopfinger et alii [26], o diâmetro calculado

(20 Ã) e o número de sitios iônicos por agregado (10-15) são

menores que aqueles determinados experimentalmente.

2.6- Hidratação das Membranas Nafion

Na forma seca, os grupos iônicos do Nafion encontram-se

agregados, porém com a adição de água na membrana, os grupos

iônicos e as moléculas de água adotam a forma de micelas ou

vesiculas, em virtude da competição entre os grupos iônicos

hidrofilicos e as cadeias fluorocarbonicas hidrofóbicas.

A hidratação da membrana conduz a um aumento no diâmetro

dos agregados, devido à absorção preferencial de água pelos

grupos iônicos [59] . Este fato foi confirmado por resultados

de SAXS [9,15,17], que mostraram que o espaçamento de Bragg

aumentou com o conteúdo de água na membrana.

Segundo Gierke e Hsu [57], uma redução na quantidade de

água absorvida em Nafion provoca um decréscimo no diâmetro
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dos agregados iônicos. Ao contrário, quando a membrana é

submetida a um pré-tratamento, consistindo na imersão em

água em ebulição, ela torna-se completamente hidratada,

apresentando um aumento considerável no diâmetro dos

agregados. Lindheimer et alii [60] sugeriram que o pré-

tratamento provoca um decréscimo irreversivel nas forças

elásticas da matriz polimérica, provavelmente devido à

redução das regiões cristalinas.

A quantidade exata de água absorvida pela membrana, é

função da massa equivalente da membrana, da hidratação do

contra-ion, da concentração do eletrólito e da estória

térmica da amostra.

As membranas Nafion-117 na forma ácida podem absorver

até 22 moléculas de água por grupo SC>3~ [61] e dependendo do

grau de hidratação, o diâmetro dos agregados iônicos, nestas

membranas, pode variar de 25 até 43 Ã [9] . Contudo, as

dimensões dos agregados iônicos, no equilíbrio, são

governadas por forças de retração, associadas à elasticidade

da matriz polimérica.

É bem conhecido que a absorção de água afeta diversas

propriedades da membrana, tais como: atividade catalitica,

condutividade iônica, permeabilidade seletiva e coeficientes

de difusão de moléculas de água e de cátions [53,61-63].

No processo de hidratação, considera-se que

inicialmente, uma pequena quantidade de água é absorvida ao

redor dos ions (cátions e ânions), formando a camada de

solvatação e enfraquecendo a interação ânion-cátion. A água

adicional é incorporada ao interior dos agregados iônicos,

formando uma estrutura de micela invertida, acompanhada de

um aumento no diâmetro dos agregados iônicos e da expansão

da membrana.

A baixo conteúdo de água, acredita-se que os agregados

iônicos estão separados e espalhados na matriz polimérica,

tornando o transporte iônico muito dificil. Contudo, quando

o conteúdo de água aumenta, os agregados adjacentes

progressivamente se Ínterconectam através de estreitos
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canais [64]. Tal estrutura estende-se por toda a membrana e

tem um efeito importante nas propriedades de transporte do

material.

Diversos estudos realizados com Nafion indicaram que a

hidratação provoca um rearranjo estrutural na membrana,

descrito por um processo de redistribuição dos ions,

reorientação das cadeias do polimero e um aumento no número

de grupos iônicos por agregado [9,55,65,66 ].

Com base em resultados de SAXS, Gierke et alii [9]

concluiram que a hidratação provoca simultaneamente, um

aumento no diâmetro dos agregados iônicos e no número de

grupos S03~ por agregado. Este aumento no número de grupos

SC>3~ no agregado iônico, durante a hidratação, é explicado

considerando-se que o diâmetro dos agregados iônicos aumenta

por um processo simultâneo de expansão e de reorganização

dos grupos SC>3~. Segundo este modelo, durante a

desidratação, os grupos sulfônicos de dois agregados iônicos

adjacentes, podem se redistribuir para formarem um terceiro

agregado, sem que ocorra significativa translação espacial

das cadeias do polimero (figura 4). Desta forma, na amostra

completamente hidratada, existiriam menos unidades de

agregados iônicos, em relação à amostra seca. Ou seja, a

hidratação parece aumentar a agregação dos ions na membrana.

Embora, a absorção de água cause variações

significativas nas regiões dos agregados iônicos, algumas

modificações na matriz polimérica, também, têm sido

observadas. Estudos de difração de neutrons [67] revelaram

que o máximo de reflexão associado à região amorfa é mais

largo na membrana hidratada, quando comparado ao da amostra

seca. Este fato sugere que o material hidratado encontra-se

mais desordenado.

Modificações estruturais provocadas por hidratação têm

sido observadas também em outros ionômeros [68,69].

0'Connell et alii [68] investigaram o efeito da hidratação

em amostras de PS sulfonado, através de estudos de RMN de
23Na. Seus resultados mostraram que a hidratação provoca um
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rearranjo de ions no i n t e r i o r da matriz polimérica,

aumentando a agregação dos ions .

desidrataçfto hldrataçio

FIGURA 4: Representação esquemática da redistribuição de

grupos SC>3~ (•) que ocorre durante a variação do grau de

hidratação das membranas Nafion [9].

Diversas evidências experimentais têm confirmado que a

presença de água afeta a morfologia da membrana, conforme

comprovado pela variação da estrutura local dos agregados

observada em estudos de RMN de 23Na [29], de espectroscopia

no infravermelho [70] e pelo deslocamento da posição do pico

de SAXS [9,15]. Além disso, a adição de água pode dissociar

parcialmente os pares iônicos, enfraquecendo as ligações

interiônicas e resultando em um decréscimo das propriedades

mecânicas [71] .
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Um fator que afeta a quantidade de água absorvida é a

natureza do contra-ion e está associada ao número de

hidratação do cátion especifico. Cátions menores têm maior

afinidade com moléculas de água e conduzem a um maior

aumento no diâmetro dos agregados iônicos e no número de

moléculas de água por grupo SC>3~ [55,72,73].

Porém, quando a membrana é imersa em uma solução de

eletrólito aquoso, seu conteúdo de água, no equilíbrio, está

relacionado não apenas com a hidratação dos ions (cátions e

ânions) , mas também com a concentração do eletrólito, em

virtude da variação da atividade da água no sistema solução-

membrana. Diversos estudos [60,74-76] têm revelado que o

aumento da concentração do eletrólito causa simultaneamente,

um aumento na quantidade de eletrólito absorvido e uma

redução na concentração de água no interior dos agregados

iônicos.

Pushpa et alii [73] estimaram que o número de hidratação

para os pares iônicos: -SC>3~ Cs+ e -SC>3~ H + em membranas

Nafion foram 1 e 6, respectivamente, (considerando o número

de hidratação do ânion SÜ3~ igual a 1) . Desta forma, na

membrana hidratada ou em contato com soluções aquosas

diluídas, os pares iônicos: -SC>3~ X+ devem estar

dissociados, na maior parte do tempo. Segundo estudos de RMN

de 23Na, realizados por Komoroski e Mauritz [29], os pares

iônicos: -SC>3~ Na+ estão presentes na membrana, apenas,

quando a razão entre o número de molécula: H2O/Na+ é menor

ou igual a 5.

A natureza fisica da água em Nafion tem sido

caracterizada por várias técnicas. De acordo com estudos de

espectroscopia no infravermelho realizados por Falk [77], a

água contida em Nafion-Na, existe em dois meios distintos:

75 % das moléculas de H2O apresentam ligações de hidrogênio

e estão localizadas num meio similar aos agregados iônicos,

enquanto cerca de 25% da H2O parece não estar envolvida em

ligações de hidrogênio e deve estar exposta à fase
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fluorocarbonica. Além disso, seus resultados revelaram que

as ligações de hidrogênio da água, presente no Nafion

hidratado, são consideravelmente mais fracas do que as

ligações de hidrogênio existentes em água liquida.

Com base no modelo proposto e nos resultados obtidos por

SAXS, Gierke et alii [9] determinaram o diâmetro médio dos

agregados iônicos, o número de sitios iônicos e o número de

moléculas de água por agregado. A titulo de exemplo, para o

Nafion-117 hidratado, na forma de sal de sódio, Gierke et

alii [9] estimaram os seguintes parâmetros:

-número de moléculas de H2O / agregado = 1200

-número de grupos SÜ3~ / agregado = 8 4

-espaçamento de Bragg = 47,8 Â

-diâmetro dos agregados iônicos = 43,1 Â.
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3- CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS TÉCNICAS DE

CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS

3.1- Considerações Iniciais [78,79]

A elucidação das características estruturais dos

materiais poliméricos tem se tornado imprescindível, para se

conhecer a relação estrutura-propriedade, tão necessária

para o desenvolvimento de materiais de alta performance.

Os métodos físicos mais freqüentemente utilizados na

caracterização das macromoléculas, incluem técnicas

microscópicas, métodos de difratometria, métodos

espectroscópicos, análise térmica e medidas mecânicas e

elétricas.

A microscopia é utilizada para analisar as

características morfológicas dos materiais poliméricos.

Entre as técnicas empregadas na área de polímeros, destacam-

se: a microscopia ótica, a microscopia eletrônica de

varredura, a microscopia eletrônica de transmissão, a

microscopia de tunelamento e a microscopia de força atômica.

Os métodos de difração fornecem informações sobre a

estrutura cristalina, a conformação e a orientação das

cadeias poliméricas, como também as dimensões dos agregados

iônicos. As técnicas difratométricas mais utilizadas,

incluem: difração de raios X a largo ângulo (WADX), difração

de raios X a baixo ângulo (SAXS) e difração de neutrons a

baixo ângulo (SANS).

Por sua vez, a análise térmica consiste de um conjunto

de técnicas que permite obter informações sobre a

estabilidade térmica e as propriedades térmicas dos

polímeros. São freqüentemente empregadas, a calorimetria
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exploratória diferencial (DSC), a termogravimetria (TG) e a

análise termomecânica (TMA).

Entre os métodos mais difundidos na caracterização de

polímeros, encontram-se as técnicas espectroscópicas, que

são valiosas na identificação de grupos químicos e na

elucidação da estrutura de sistemas poliméricos.

Atualmente, têm sido constantemente utilizados, os

métodos de espectroscopia de absorção. A espectroscopia de

absorção baseia-se no fato de que a absorção de radiação

eletromagnética por uma molécula, envolve uma transição de

um nivel de energia mais baixo (estado fundamental) (Em)

para um nivel de maior energia (estado excitado) (E^) . Para

a transição ocorrer, o quantum de energia da radiação

incidente, hv, deve ser igual à diferença de energia [AE)

entre os dois estados, de tal forma que a seguinte relação

seja satisfeita:

AE = hv = Ek - Em

onde v é a freqüência da radiação e h é a constante de

Planck.

Desta forma, a espectroscopia de ressonância

paramagnética eletrônica (RPE) e a de ressonância magnética

nuclear (RMN) envolvem, respectivamente, a interação de um

elétron ou de um núcleo com um campo magnético, enquanto a

espectroscopia no ultravioleta corresponde à energia de

interação dos elétrons de Valencia da molécula com a

radiação e a espectroscopia no infravermelho (IV) representa

a interação da energia vibracional das moléculas com a

radiação.

Como a energia da radiação, utilizada nas diferentes

técnicas, deve ser compatível com a transição envolvida, a

faixa de comprimento de onda da radiação adequada para

observar tais transições, aparece em diferentes regiões do

espectro eletromagnético, conforme apresentado na Tabela 1.
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TABELA 1: Faixa de comprimento de onda das radiações

utilizadas nos diferentes métodos espectroscópicos.

Região do

espectro

eletromagnético

Ultravioleta-

visivel

Infravermelho

Microondas

Radiofreqüência

Comprimento

de onda

(A.)
190-750 nm

0,75-1000 m

0,1-100 cm

1-1000 m

Transição

envolvida

elétrons de

Valencia

niveis

vibracionais

spin do elétron

spin nuclear

Método

UV- .

visivel

IV

RPE

RMN '<

Entre as técnicas espectroscópicas utilizadas na

caracterização de macromoléculas, a técnica de ressonância

magnética nuclear (RMN) é útil na análise da configuração da

cadeia do polímero, enquanto a técnica de ressonância

paramagnética eletrônica (RPE) é empregada na detecção de

radicais livres.

Por outro lado, a espectroscopia na região do

ultravioleta e do visivel permite identificar os grupos

cromóforos, decorrentes da presença de impurezas e de

defeitos ou resultantes de processos de degradação e de

oxidação de polimeros.

A espectroscopia na região do infravermelho é empregada,

constantemente, na identificação de amostras desconhecidas

de polimeros ou de aditivos orgânicos, como também, na

elucidação de aspectos estruturais, tais como: conformação,

grau de ordem e orientação da cadeia polimérica ou ainda, na

análise fisico-quimica de reações que ocorrem em polimeros

(oxidação, degradação e processos de expansão em solventes).
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A obtenção de espectros no IV pode ser feita em

espectrofotometros dispersivos, com rede de difração ou em

interferômetros com transformada de Fourier.

0 interferômetro é particularmente interessante, porque

permite um registro mais rápido do espectro, além de

apresentar maior razão sinal/ruido e maior exatidão no

número de onda.

Acessórios acoplados aos interferômetros, permitem obter

espectros de refletância difusa, refletância interna

múltipla, refletância total atenuada e fotoacústica, ou

ainda, obter espectros como função de diversas variáveis,

tais como: temperatura, pressão e polarização da luz

incidente.

Informações mais detalhadas da estrutura dos polímeros

podem ser obtidas pela combinação de várias técnicas, por

exemplo: RMN combinado com espectroscopia no IV, ou ainda,'

DSC combinado com espectroscopia Raman a altas temperaturas.

Uma série de outras técnicas mais sofisticadas, vem

sendo empregada na caracterização de polímeros, tais como: a

espectroscopia fotoeletrônica (ESCA), espectroscopia

eletrônica Auger (AES) e a introdução da avançada técnica de

transformada de Fourier em DSC ou em ressonância magnética

nuclear (FT-RMN).

A seguir, serão apresentados os fundamentos teóricos das

técnicas de caracterização, que foram utilizadas, neste

trabalho:

-Difratometria de raios X.

-Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica.

-Espectroscopia vibracional:

-Espectroscopia fotoacústica.

-Espalhamento Raman.

-Espectroscopia eletrônica de absorção.

-Análise Térmica:

-Análise termogravimetrica.

-Calorimetria exploratória diferencial.



29

3.2- Difratometria de Raios X [79,80]

A difratometria de raios X permite obter informações

sobre a estrutura atômica ou molecular de arranjos espaciais

repetitivos. Atualmente, esta técnica tem se tornado

indispensável para a caracterização da estrutura cristalina

dos polímeros.

Quando um feixe monocromático de raios X incide sobre um

cristal, ondas elementares esféricas de mesma freqüência da

radiação incidente é espalhada pelas unidades atômicas.

Estes raios X espalhados sofrem um processo de

interferência, produzindo difração em direções especificas.

A difração ocorre, porque as distâncias interatômicas <lo

cristal são da mesma ordem de grandeza do comprimento de

onda de raios X.

As direções dos raios X difratados estão relacionadas

com as distâncias entre os planos do cristal (d), de acordo

com a equação de Bragg:

2 d sen 0 = n X

onde, d é a distância entre os planos do cristal, 9 é o

ângulo formado entre o raio incidente e os planos do

cristal, X é o comprimento de onda do feixe de raio X

incidente e n é a ordem da difração (número inteiro).

0 difratograma de um polímero semicristalino é

constituído da superposição de picos associados às regiões

cristalinas do polímero e de halos associados às regiões

amorfas. As regiões cristalinas produzem reflexões mais ou

menos distintas, formadas por uma série de picos finos, cada

um correspondendo à reflexão em um dos vários planos

cristalograficos do material; enquanto, a região amorfa é

representada por uma reflexão difusa, chamada de halo amorfo

e que aparece na região de uma reflexão cristalina intensa,
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como resultado de um certa distribuição das cadeias na fase

amorfa.

Desta forma, o difratograma de um polímero semi-

cristalino pode ser decomposto nas componentes relativas às

partes amorfas (espalhamento difuso) e cristalinas do

polímero (reflexões cristalinas), conforme figura 5. O grau

de cristalinidade pode ser determinado, a partir da relação

entre as áreas dos picos cristalinos e a área do halo

amorfo.

Area
Cristalina

Area amorfa

ângulo de difração (20)

FIGURA 5. Difratograma de raios X de um polímero semicrista-

lino.

A difratometria de raios X produz informações, a cerca

do grau de cristalinidade, orientação e tamanho dos

cristalitos.

O espalhamento de raios X, quando observado a baixo

ângulo, (SAXS), permite identificar um arranjo ordenado de

maior periodicidade, como por exemplo: as distâncias entre
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as lamelas cristalinas em materiais poliméricos ou as

distâncias entre os dominios iônicos em ionômeros.

3.3- Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica

(RPE) [81-84]

A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica

(RPE) é utilizada na detecção de substâncias contendo

elétrons desemparelhados, isto é, espécies que possuem

momento magnético eletrônico. Em polimeros, os estufios de

RPE são bastante utilizados na detecção de pequenas

concentrações de radicais livres poliméricos. Estes radicais
t

livres resultam de processos de degradação polimérica,

causados pela ação de radiações de alta energia, da

temperatura, da fotólise por radiação UV ou de processos de

deformação mecânica.

Elétrons e núcleos exibem um movimento intrínseco de

rotação em torno do seu próprio eixo e a este movimento está

associado um momento angular intrínseco (spin), conhecido

como vetor S e um momento magnético, denotado pelo vetor \i.

0 vetor momento magnético do elétron, \i, está

relacionado com o vetor momento angular eletrônico, S, pela

seguinte expressão:

H= -g P S

onde, g é conhecido como fator g do elétron e P é o magneton

de Bohr (P = 9,27.10~4 J/T). 0 sinal negativo indica que î e

S tem direções opostas.

Quando uma amostra é submetida a um campo magnético, o

momento magnético do elétron, \i, pode assumir apenas duas

orientações possíveis em relação ao campo. Do mesmo modo, o

vetor S, só pode apresentar duas orientações permitidas em
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relação ao campo, correspondendo à projeção do spin S ao

longo da direção do campo magnético (Sz = +/- 1/2) . Estas

projeções são conhecidas como paralela e antiparalela.

Na ausência de campo magnético, os niveis são

degenerados, porém a presença de um campo magnético, provoca

a separação dos niveis de energia.

Portanto, às duas possíveis orientações de momento

magnético, correspondem duas orientações permitidas ,para o

momento angular, em relação ao campo magnético, cada qual

correspondendo a um estado, com valor distinto de energia:

Em = -l/2g$H (estado fundamental: \i paralelo ao campo

magnético)

Efr = l/2gfiH (estado excitado: p. antiparalelo ao campo $

S paralelo ao campo)

onde, H é a intensidade do campo magnético externo.

A incidência de radiação eletromagnética sobre uma

amostra pode induzir transições de orientação de spin de um

nivel mais baixo para outro nível mais alto, através da

absorção de energia igual a AE, tal que:

AE = hv = g$H

0 espectro RPE é obtido, variando-se o campo magnético e

medindo-se a correspondente variação na absorção de energia.

A linha de um espectro RPE pode sofrer um desdobramento,

devido à interação do elétron desemparelhado com o momento

magnético de núcleos da molécula. Esta interação é

denominada acoplamento hiperfino.

0 numero de linhas hiperfinas depende do spin nuclear,

I, e é dado por (2J+1). Por exemplo, para o núcleo de flúor

(1=1/2), se considerarmos um conjunto de n núcleos

equivalentes, cada núcleo equivalente produz duas linhas

hiperfinas de igual intensidade, com a distância entre elas
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igual a constante de acoplamento hiperfino, a, e portanto

existirão (n+1) linhas. Se vários núcleos, não equivalentes

magneticamente, estiverem presentes no mesmo radical, cada

conjunto de núcleos equivalentes contribuirá com uma

constante de acoplamento hiperfino, a.

0 acoplamento hiperfino é muito útil na determinação da

estrutura do radical. Através da análise do número de linhas

de absorção, sua separação e suas intensidades relativas, é

possível identificar o tipo e o número de spins nucleares,

que interagem com o elétron desemparelhado e assim,

determinar a estrutura do radical livre presente.

3.4- Espectroscopia Eletrônica de Absorção [79,85,86]

A absorção de radiação ultravioleta (190-380 nm) e

visível (380-750 nm) por um sistema atômico ou molecular

depende da sua configuração eletrônica. As transições

observadas correspondem à excitação de um elétron de um

orbital molecular ocupado (usualmente um orbital n não

ligante ou um orbital n ligante) para um orbital de energia

superior, em geral, o primeiro orbital antiligante n* ou a*.

No estudo de polímeros, a espectroscopia na região UV-

visível aplica-se à identificação de grupos cromóforos,

freqüentemente constituídos de insaturações do tipo: C=0 e

C=C ou estruturas com duplas conjugadas.

Em muitos casos, os grupos cromóforos são formados

durante a oxidação ou degradação parcial, ou ainda, durante

a produção e o processamento do polímero. Estes grupos podem

ser identificados por espectroscopia eletrônica de absorção,

como por exemplo, a presença de polienos, resultantes da

degradação do poli (cloreto de vinila) PVC [87] ou grupos

carbonil formados durante a termo ou a fotooxidação das

poliolefinas [88] .
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Os grupos cromóforos têm absorções características no

espectro UV-visível e são afetados pelo meio químico local.

Entretanto, muitas vezes, a presença de diversos cromóforos,

em concentrações significativas, pode tornar a interpretação

dos espectros bastante difícil, em virtude da superposição

das bandas de absorção.

3.5- Espectroscopia Vibracional [89-92]

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho

e o espalhamento Raman têm se transformado nas mais

importantes técnicas para caracterização estrutural dos.
t

polímeros. Até 1960, quase todas as investigações eram

baseadas em informações derivadas dos espectros IV, mas,

devido ao desenvolvimento de fontes de excitação mais

intensas (lasers), a espectroscopia Raman vem contribuindo

intensivamente para a elucidação da estrutura polimérica.

A espectroscopia no infravermelho é baseada no fato de

que as moléculas ou grupos atômicos têm uma freqüência

específica de vibração interna. As amostras absorvem apenas,

a radiação incidente na freqüência correspondente à

freqüência de vibração molecular.

A posição e a intensidade das bandas vibracionais podem

confirmar a presença de certos grupos funcionais, que são

identificados por suas freqüências características. A

condição para que ocorra absorção é que haja variação do

momento de dipolo elétrico da molécula, durante o movimento

vibracional.

A espectroscopia Raman permite, como na espectroscopia

IV, obter o espectro vibracional de sistemas poliméricos.

Contudo, o efeito Raman não envolve a absorção de radiação,

mas, um processo de espalhamento de luz e sua atividade
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depende da variação do momento de dipolo induzido (fi) pela

radiação incidente com a vibração da molécula.

Ao incidirmos radiação de freqüência vo em uma amostra,

uma fração desta luz, (cerca de 10"^), é espalhada em todas

as direções, com freqüência vo Este processo é chamado

espalhamento Rayleigh. Entretanto, uma pequena fração da

radiação (cerca de 10~6) é espalhada com freqüências

(vo ± v v ) , onde vv é a freqüência correspondente à transição

entre dois niveis vibracionais de uma molécula. Este

processo é conhecido como espalhamento Raman. A radiação

Raman espalhada pode ser referida como radiação Stokes

(vo ~ vv) o u radiação anti-Stokes (vo + v v ) .

Desta forma, um espectro vibracional pode ser obtido, a

partir do espalhamento da radiação que incide sobre a

amostra; uma vez que a freqüência vibracional é obtida a

partir da diferença entre a freqüência da radiação incidente

e a freqüência da radiação espalhada.

Tendo em vista que a espectroscopia no IV e o

espalhamento Raman baseiam-se em princípios diferentes,

muitas vezes, as informações obtidas em cada técnica, são

complementares. A espectroscopia de absorção no

infravermelho fornece informações mais úteis para

identificação de grupos polares, enquanto a espectroscopia

Raman é especialmente útil, na caracterização do esqueleto

polimérico homonuclear. De uma forma geral, as vibrações

anti-simétricas causam fortes absorções no IV, enquanto os

modos simétricos causam bandas intensas no espectro Raman.

3.5.1- Espectroscopia Fotoacústica no Infravermelho [93-95]

O efeito fotoacústico foi descoberto em 1880, contudo, a

técnica baseada neste efeito, só se tornou viável no final

da década de 70, com o advento de fontes mais intensas, de
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detectores mais sensíveis e da otimização das células

fotoacústicas.

Atualmente, o equipamento fotoacústico é acoplado a um

interferômetro com transformada de Fourier, levando a um

considerável aumento na razão sinal / ruído.

A espectroscopia fotoacústica detecta um sinal acústico,

emitido por uma amostra que absorveu radiação de energia

modulada.

A principal vantagem da espectroscopia fotoacústica é

que ela não requer nenhuma preparação da amostra.,Este fato'

é de particular interesse para materiais poliméricos; tendo

em vista, a grande dificuldade experimental de se obter

amostras suficientemente finas de polímero, para que possam

ser utilizadas em técnica de espectroscopia convencional,

por transmitância. Neste ponto, a espectroscppia

fotoacústica destaca-se, uma vez que a amostra pode ser

analisada no estado em que se encontra, quer na forma de

filme espesso, quer nas formas de fibra, grão, barra, bastão

ou pó. Eliminando-se a etapa de preparação prévia das

amostras, evita-se que as características originais das

amostras sejam alteradas.

A técnica de fotoacústica no infravermelho é bastante

utilizada em polímeros para o monitoramento de processos de

degradação ou de oxidação [96,97] e para a análise de

materiais a diferentes profundidades [98,99].

Para entender como o efeito fotoacústico é gerado,

vamos considerar inicialmente, uma amostra gasosa, onde o

efeito é mais direto. Uma molécula do gás, ao absorver um

quantum de radiação eletromagnética de energia hv, é

promovida a estados excitados. Após um tempo relativamente

curto, da ordem de 10~H s, a molécula retorna ao estado

fundamental, por um processo de relaxação não radiante,

convertendo parte da energia absorvida em energia térmica,

que é transferida às moléculas vizinhas, através de colisões

moleculares.
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No caso em que a molécula é irradiada, com uma radiação

de energia modulada, vai ocorrer uma variação periódica de

temperatura no gás. Estas flutuações de temperatura,

resultarão em variações periódicas de pressão no gás, que

podem ser detectadas como uma onda acústica, por um

microfone.

No caso de sólidos, a amostra é colocada em uma pequena

célula selada, contendo um gás inerte de alta condutividade

térmica (hélio) e um microfone é usado como detector

(figura 6) . A amostra é, então, irradiada por um feixe de

radiação modulada, proveniente do interferômetro e absorverá

apenas, as radiações correspondentes às energias de

transições vibracionais da molécula.

Radiação

camada de g i i

microfone

amostra

FIGURA 6. Representação esquemática da detecção de sinal

fotoacústico em amostras sólidas.

0 calor produzido periodicamente no interior da amostra

irá difundir-se através da mesma, até atingir a superfície,
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aquecendo uma fina camada de gás em contato com a amostra. 0

fluxo periódico de calor causará flutuações de pressão na

camada de gás adjacente à superficie da amostra, originando

um sinal fotoacústico (onda acústica), que é detectado por

um microfone.

Portanto, em sólidos, o processo de geração de sinal

fotoacústico envolve também, um processo de difusão térmica.

Entretanto, nem toda energia absorvida no sólido,

contribuirá para a geração do sinal. Apenas, a energia

absorvida em uma camada próxima à superficie, denominada

camada de difusão térmica {D), é efetiva na geração do sinal

fotoacústico. A camada de difusão térmica (D) depende das

propriedades fisico-quimicas do material e da freqüência de

modulação (f) :

D = (k / npcf)

onde k = condutividade térmica (cal / cm.s.°C)

p = massa especifica (g / cm^)

c = calor especifico (cal / g.°C)

f = freqüência de modulação (s~l)

A freqüência de modulação está relacionada com a

velocidade do espelho móvel (V) do interferômetro.

Para o interferômetro de Michelson:

f = 2V v

onde V é a velocidade do espelho móvel do interferômetro

(cm / s) e v é número de onda (cm~l).

A espessura da camada da amostra, que é investigada por

espectroscopia fotoacústica, pode ser variada através da

freqüência de modulação da radiação, isto é através da

variação da velocidade do espelho móvel no interferômetro.

Desta forma, variando-se a velocidade V no interferômetro é

possível alterar a espessura da camada responsável pela

geração do sinal fotoacústico, permitindo o estudo de uma
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amostra em diferentes profundidades. Assim, trabalhando-se

com altas velocidades no interferômetro é possível examinar

uma região mais superficial da amostra, enquanto que com

velocidades baixas, regiões mais profundas da amostra serão

analisadas.

Tipicamente, a espessura da camada de difusão em

materiais poliméricos é da ordem de 10 pm.

Outro parâmetro importante no estudo da geração do sinal

é a profundidade de penetração ótica (A) definida por:

A = 1 / p

onde P é o coeficiente de absorção ótica.

Rosencwaig e Gersho [94] deduziram expressões que

relacionam parâmetros, como a profundidade de penetração,

ótica (A) , a camada de difusão térmica (D) e a espessura da

amostra (T) , com a intensidade do sinal fotoacústico, para

diversos casos limites.

No caso de polímeros; onde em geral, trabalha-se com

amostras espessas, duas situações são possíveis:

1- Se D < A: o sinal fotoacústico vai depender do

coeficiente de absorção P e portanto nesta situação, a

detecção do sinal é possível.

2- Se D > A: toda energia absorvida contribuirá para o

sinal e portanto qualquer variação em P, não irá alterar o

sinal. Neste caso, ocorre a saturação do sinal. Entretanto,

a saturação do sinal pode ser evitada, variando-se a

velocidade do espelho no interferômetro, até que a relação

D < A seja satisfeita.
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3.6- Análise Térmica [79,100]

Análise térmica é um conjunto de técnicas, onde a

variação de uma propriedade fisica da amostra é medida em

função da temperatura, enquanto a amostra é submetida a um

programa controlado de temperatura.

Através da análise térmica, fenômenos específicos podem

ser observados, tais como: fusão, cristalização, transições

de fase, decomposição, expansão e contração. Além disso,

podemos estudar as variações de entalpia e uma variedade de

respostas, incluindo a polimerização, a degradação e o grau

de cura.

A termogravimetria (TG) mede a variação de massa da

amostra em função da temperatura ou do tempo, permitindo

investigar processos de desidratação, oxidação, estabilidade

térmica, efeitos de aditivos na estabilidade do material,

temperatura de decomposição, ou ainda, análises

quantitativas da decomposição térmica e estudos sobre a

cinética da degradação térmica.

Para uma melhor avaliação das curvas TG, foram

desenvolvidos instrumentos capazes de registrar

simultaneamente, a derivada primeira da curva TG. A curva de

termogravimetria derivada (DTG) permite a definição de

eventos próximos, auxiliando na interpretação das curvas TG.

A técnica de DSC mede a diferença de energia necessária

para manter a amostra e a referência na mesma temperatura,

quando a amostra é submetida a uma variação programada de

temperatura. Desta forma, é possível medir as variações de

entalpia, que acompanham os processos térmicos ocorridos na

amostra, durante a variação de temperatura.

Na área de polímeros, a técnica de DSC pode ser

empregada no estudo de mudanças de fases, determinação do

grau de cura e de cristalinidade e na determinação de

constantes térmicas, tais como: temperatura de fusão (Tm),

temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de
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cristalização (Tc), entalpia de fusão (AHm), calor

específico e condutividade térmica.

As medidas de TG e de DSC são influenciadas por diversos

fatores como: taxa de aquecimento, atmosfera empregada e

características da amostra (quantidade, tamanho da partícula

e grau de compactação). Para se obter boa reprodutibilidade,

estes parâmetros devem ser controlados.
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4- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.1- Materiais

Neste estudo, foi utilizada a membrana Nafion-117 (Du

Pont) . Este material, fornecido comercialmente na forma

ácida, apresenta massa equivalente (ME) de 1100 e espessura

de 180 ̂ im.

Foram investigadas amostras de Nafion na forma ^ácida

(Nafion-H) e na forma de sais de metais alcalinos:

(Nafion-Na), (Nafion-K), (Nafion-Rb) e (Nafion-Cs).

As amostras analisadas nas condições em que foram

recebidas, são referidas neste trabalho, como amostras

originais.

Em alguns estudos comparativos foram analisadas

pastilhas de politetrafluoroetileno, PTFE (Du Pont), obtidas

por prensagem do material, na forma de pó.

4.2- Preparação das Amostras

A.2.1- Hidratação

Para a hidratação da membrana Nafion-117, as amostras

foram submetidas a um pré-tratamento, que consistiu na

imersão da membrana em água destilada em ebulição, durante

30 minutos.



43

4.2.2- Neutralização

Amostras de Nafion na forma de sais foram obtidas

através da imersão da membrana Nafion-H em soluções aquosas,

contendo o cátion desejado (Na+, K+, Rb+ ou Cs+) , por 24

horas. Após este periodo, as amostras foram lavadas

cuidadosamente, em água destilada e secas em papel de

filtro.

Em alguns casos, o procedimento de neutralização foi

precedido de um pré-tratamento, conforme descrito na seção

4.2.1.

Todos os reagentes químicos empregados para a

neutralização das membranas foram grau p.a..

4.2.3- Secagem

0 Nafion é um material higroscópico e em contato com o

ar pode absorver entre 3,2 e 6,2 % de água (em massa) [59].

Em geral, os procedimentos de secagem do Nafion-H,

descritos na literatura [8,59,70], são efetuados sob vácuo e

com temperaturas variando desde a ambiente até 170° C.

Entretanto, tem sido citado que mesmo com tratamentos de

secagem realizados em temperaturas elevadas, como 170° C,

ainda permanece na membrana, uma pequena quantidade de água

residual, que não pode ser eliminada sem que haja degradação

térmica do Nafion-H [8,59].

Por outro lado, em nossos estudos, observamos que as

amostras de Nafion-H, submetidas a um tratamento a 120° C

durante 1 hora, apresentavam mudanças de coloração, além de

variações nos espectros eletrônicos, que se tornaram mais

pronunciadas com o aumento da temperatura ou do tempo de

tratamento. Estas observações sugerem que o processo de
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secagem em temperaturas elevadas pode provocar modificações

na microestrutura ou degradação da membrana [59,61,68].

Portanto, para preservar as condições originais das

membranas, foi adotado um procedimento de secagem, realizado

a temperatura ambiente e sob vácuo, por 24 horas. Porém, com

este procedimento, uma pequena quantidade de água permanece

na membrana, cuja presença foi constatada nos espectros na

região do infravermelho.

4.3- Tratamento Térmico das Amostras

Para investigar o efeito da temperatura, as amostras de

Nafion-H e de Nafion-Na foram tratadas em temperaturas i de

120 a 300° C, por períodos de 15 minutos ou 1 hora. O

tratamento foi efetuado em uma estufa, em presença de ar.

4.4- Irradiação das Amostras

Amostras de Nafion-H e de Nafion-Na foram irradiadas em

um espectrômetro de fluorescência de raios X da Philips,

modelo 1423, equipado com tubo de tungstênio e operando nas

condições de 40 kV e 20 mA.

As amostras (2,0 cm x 2,2 cm) foram fixadas em um

suporte de alumínio e colocadas no porta-amostra rotativo do

equipamento, de modo a permitir que toda a superfície da

amostra fosse uniformemente irradiada. Durante a irradiação,

a amostra ficou localizada a 31 mm da janela de saida do

feixe de raios X.

A taxa da dose de 160 kGy/h foi determinada pelo método

de dosimetria termoluminescente, no IPEN [101].

As irradiações foram realizadas à temperatura ambiente e

sob vácuo. O tempo de exposição variou de meia-hora a 8



45

horas, possibilitando que fosse investigado o efeito das

seguintes doses: 80, 160, 320, 640 e 1280 kGy.

4.5- Equipamentos e Métodos Experimentais

4.5.1- Difratometria de Raios X

As medidas de difração de raios X foram efetuadas em um

difratômetro Philips, modelo PW 1370, equipado com tubo de

cobre, operando a 30 kV e 20 mA. A radiação selecionada foi

a Ka (A, = 1,541 Â ) , utilizando-se filtro de Ni.

Os difratogramas foram obtidos com velocidade do:

goniômetro de 20 = 2o / min, na faixa entre 1,5-50°.

Foram analisadas as membranas Nafion-H e Nafion-Na, no

estado seco e no estado hidratado.

4.5.2- Espectroscopia Eletrônica de Absorção

Os espectros de absorção na região do ultravioleta e do

visível foram obtidos num espectrofotômetro Beckman, modelo

DU-70.

Os espectros das amostras de Nafion original (Nafion-H)

e das amostras de Nafion modificadas (submetidas a algum

tipo de tratamento) foram registrados na faixa de 190 a

500 ran, com velocidade de 600 nm/min e tendo como referência

o ar. Na realização das medidas, o tempo entre o final de um

tratamento e o inicio da obtenção dos espectros não

ultrapassou a 10 minutos.

Para investigar o efeito do envelhecimento, as amostras

foram mantidas em contato com atmosfera ambiente e

protegidas da luz. Após intervalos programados de tempo,
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foram registrados os espectros eletrônicos a fim de se

detectar possiveis variações durante o envelhecimento. Estas

amostras foram fixadas em suportes de cartolina, que se

encaixavam no porta-amostra do equipamento; de forma a

assegurar que sempre o mesmo ponto da membrana fosse

analisado com o decorrer do tempo.

4.5.3- Espectroscopia Fotoacústica na Região do

Infravermelho

Devido à espessura da membrana Nafion (180 pm) f/ os

espectros na região do infravermelho não puderam ser obtidos

por espectroscopia convencional, por transmitância. Por esta •

razão, os estudos na região do infravermelho foram

realizados, utilizando-se a técnica de espectroscopia

fotoacústica [93-95]. Esta técnica tem a vantagem de

eliminar a etapa de preparação da amostra, permitindo que a

amostra seja analisada no estado em que se encontra. Além

disso, a espectroscopia fotoacústica permite o estudo da

amostra em diferentes profundidades, dependendo da

velocidade do espelho móvel, empregada no interferômetro

[98,99] .

Os espectros no infravermelho foram obtidos, utilizando-

se um espectrofotômetro com transformada de Fourier da

Bomem, modelo DA3, equipado com acessório fotoacústico da

MTEC, modelo 200.

Cada espectro fotoacústico foi registrado, coletando-se

128 interferogramas com resolução espectral de 4 cm"1 e

utilizando-se a função de apodização "hamming". A velocidade

do espelho móvel, utilizada na obtenção dos espectros, foi

de 0,05 cm/s. Para o estudo das amostras, a diferentes

profundidades, utilizou-se as velocidades de 0,05; 0,07;

0,10 e 0,15 cm/s.
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A cela da amostra, com 6 mm de diâmetro, foi purgada com

hélio por 5 minutos, antes de se iniciar a varredura, a fim

de eliminar traços de vapor de água e de C02- Como material

de referência foi empregado o carvão ativado.

Foram registrados espectros fotoacústicos das amostras

de Nafion-H e de Nafion na forma de sais de metais

alcalinos. Também foram investigadas as amostras irradiadas

e as membranas tratadas termicamente. Para verificar o

efeito do envelhecimento nas amostras irradiadas; novos

espectros foram registrados periodicamente, procurando-se

detectar eventuais modificações nas amostras.

4.5.4- Espoctroscopia Raman

Os espectros Raman foram obtidos em um espectrômetro

Raman da Jobin-Yvon, modelo U-1000, equipado com laser de

ion Ar+ da Coherent, (Innova-90), utilizando-se a linha

excitante em X = 488 nm e operando com a potência de 500 mW.

Foram registrados espectros Raman para Nafion-H e

Nafion-Na e também para as amostras irradiadas.

Para eliminar a fluorescência, que geralmente é

observada, na maioria das membranas, realizou-se um

tratamento inicial nas amostras de Nafion-Na, envolvendo

vários ciclos de troca iônica, conforme recomendado na

literatura [76,102]. Neste tratamento, a amostra de Nafion-H

foi imersa sucessivamente em solução aquosa de HCl 1M por

1 h, em água destilada por 2 h e em NaOH 1 M por 1 h. Este

ciclo foi repetido novamente e em seguida, a amostra foi

imersa em água deionizada em ebulição por 1 hora e depois

neutralizada para se obter Nafion-Na. As membranas Nafion-H

não sofreram nenhum tipo de tratamento inicial, a fim de

garantir que nenhuma de suas características originais fosse

alterada.



Os espectros Raman foram obtidos com as membranas

Nafion-Na imersas em solução 0,05 M de NaCl, conforme

sugerido por Bribes et alii [102]; enquanto as amostras de

Nafion-H foram imersas em água destilada. Diversas

tentativas de se obter os espectros diretamente da membrana,

(sem imersão) não foram bem sucedidas e além disso, a

incidência direta da radiação laser sobre a superfície da

amostra, provocou a carbonização da membrana.

Foi verificado que os espectros obtidos em diferentes

pontos da amostra, apresentaram boa reprodutibilidade.

4.5.5- Espoctroscopia de Ressonância Param*gnética

Eletrônica

Os espectros RPE foram obtidos em um equipamento JES ME

ESR (JM Eletromagnet Jeol)

Foram analisadas, as amostras de Nafion-H irradiadas com

dose de 640 kGy. Os espectros só foram registrados 48 h após

a irradiação, devido a problemas de disponibilidade do

equipamento. Durante este período, as amostras ficaram

armazenadas em condições atmosféricas. Antes da obtenção dos

espectros, as amostras foram cortadas em pequenos pedaços e

a seguir registrou-se os espectros em temperatura ambiente.

Para eliminar os efeitos inerentes da geometria da

cavidade e da posição da amostra, utilizou-se o manganês,

como material de referência. O manganês (1=5/2) fornece um

espectro constituído por um sexteto, (devido ao acoplamento

hiperfino do spin do núcleo com o elétron desemparelhado),

caracterizado por uma constante de acoplamento hiperfino,

a = 84 ± 0,2 G.

As condições básicas de operação foram as seguintes:

-campo central: 3380 G

-varredura: 100 G

-tempo de varredura: 5 min

-potência do microondas: 0,1 mW



49

4.5.6- Termogravimetria (TG)

As medidas de termogravimetria (TG) foram realizadas em

Nafion-H e Nafion-Na, em um equipamento da Shimadzu, modelo

TGA 50.

As curvas TG foram registradas na faixa de 25-600° C,

com uma taxa de aquecimento de 20° C/min e empregando-se uma

atmosfera dinâmica de nitrogênio, (30 mL/min).

A massa inicial das amostras foi de cerca de 12 mg.

4.5.7- Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

As curvas DSC foram obtidas, utilizando-se um

equipamento da TA Instruments, modelo DSC 10. •.

Os experimentos de DSC foram conduzidos a taxa de

aquecimento de 20° C/min, sob atmosfera de nitrogênio, com

vazão de 30mL/min. O instrumento foi calibrado, usando-se o

índio como padrão, (Tm = 156,6° C e AH = 28,4 cal/g).

Foram investigadas amostras de Nafion-H e de Nafion na

forma de sais de metais alcalinos, utilizando-se panelas

semi-herméticas de alumínio, com cerca de 10 mg de amostra.

A fim de se obter resultados reprodutíveis, alguns

parâmetros, como a forma do corte das amostras e a colocação

da amostra, foram controlados.

0 procedimento adotado foi baseado na norma da ASTM

D-3418/82 e obedeceu a seguinte seqüência:

1- inicialmente, foi registrada a primeira corrida de 25

até 140° C, a 20° C/min e mantida a 140° C, por 10

minutos.

2- a seguir, a amostra foi resfriada até a temperatura

ambiente e uma segunda corrida foi realizada, a

20° C/min, até temperaturas superiores a 300° C.

Em função da importância da estória térmica das

amostras, em muitos estudos apenas a primeira varredura foi

considerada.
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5- CARACTERIZAÇÃO DA MEMBRANA NATION-117:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização da membrana Nafion-117 foi realizada,

utilizando-se as seguintes técnicas: difratometria de

raios X, espectroscopia vibracional (espalhamento Raman e

espectroscopia fotoacústica), espectroscopia eletrônica de

absorção e análise térmica (calorimetria exploratória

diferencial e termogravimetria).

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados

obtidos na caracterização do Nafion-117, para cada técnica

separadamente.

5.1- Difratometria de Raios X

A análise por difratometria de raios X foi efetuada em

membranas na forma ácida (Nafion-H) e na forma de sal de

sódio (Nafion-Na).

O perfil do difratograma da membrana Nafion-H, mostrado

na figura 7, consiste basicamente de um largo halo amorfo

(29 entre 10 e 22°), no qual está superposto um pico de

reflexão cristalina em 29 = 18°.

Devido ao baixo grau de cristalinidade das membranas

Nafion-117, o pico cristalino é de dificil visualização e

apresenta-se como um ombro de reflexão cristalina muito

fraco, que parece mais como uma extensão do halo amorfo.



ângulo de difraçâo (2 6 )

FIGURA 7. Difratograma de raios X da membrana Nafion-H.
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Embora o difratograma do Nafion-117 indique a presença

de um pequeno grau de cristalinidade, as características do

difratograma obtido, impediu-nos de calcular a % de

cristalinidade da membrana. Segundo Fujimura et alii [15], o

grau de cristalinidade do Nafion-117, estimado a partir de

experimentos de espalhamento de raios X a largo ângulo,

variou de 12% em Nafion-H, a 8% em Nafion-Na e 3% em

Nafion-Cs.

Diversos estudos têm revelado que o pico cristalino

torna-se mais definido com o aumento do ME da membrana

[9,41,103], devido à redução na concentração de cadeias

laterais e também, em membranas da Dow [103], onde as

cadeias laterais são menores. Ambos os fatores mencionados

favorecem a cristalização, tornando o pico cristalino mais

intenso e bem mais definido.

0 politetrafluoroetileno (PTFE) apresenta um pico

cristalino em 20 = 18°, atribuído à reflexão cristalina de

uma estrutura hexagonal, correspondente aos índices (h,k,l):

(1,0,0). Desde que o pico cristalino observado em Nafion

também aparece em 29 = 18°, este pico é atribuído à

cristalização de cadeias de PTFE existentes no Nafion.

Segundo Starkwheater [32], os cristalitos do Nafion estão

arranjados numa bicamada hexagonal e localizados entre os

agregados iônicos.

A presença de cristalinidade em Nafion tem sido também

confirmada por estudos de SAXS [9,15,41] e SANS [17], os

quais apresentaram um máximo de espalhamento com espaçamento

de Bragg de cerca de 180 Â. Este máximo foi atribuído à

distância entre as lamelas cristalinas do polímero.

0 difratograma do Nafion também apresentou um máximo de

espalhamento centrado em 20 « 41°, correspondente a- um

espaçamento de Bragg de 2,2 Â, cujo valor é da ordem da

distância entre as unidades de CF2 na cadeia

polimérica [104].

Difratogramas semelhantes ao apresentado na figura 7,

foram obtidos para amostras no estado hidratado ou na forma
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de sal de sódio, indicando que a hidratação ou a

neutralização da membrana parece não ter influenciado

significativamente, sobre o grau de cristalinidade da

membrana.

Amostras analisadas na direção paralela e perpendicular

da membrana, apresentaram difratogramas similares, indicando

que não existe uma orientação preferencial das cadeias no

polímero.

5.2- Espectroscopia Vibracionai

As membranas Nafion na forma ácida e na forma de sais de

metal alcalino foram" caracterizadas na região do

infravermelho por espectroscopia fotoacústica e e^spalhamento

Raman.

A figura 8 mostra os espectros fotoacústicos de amostras

secas de Nafion-H e de Nafion-Na, na região compreendida

entre 400 e 4000 cm"*. Para facilitar a análise, são

apresentados na figura 9, o espectro fotoacústico do PTFE em

conjunto com os espectros do Nafion, obtidos em condições

idênticas, na região entre 450 e 2000 cm~l.

Os espectros Raman para as membranas Nafion-H e

Nafion-Na, apresentados na figura 10, referem-se às

membranas no estado hidratado; uma vez que durante a sua

obtenção, as amostras encontravam-se imersas em meio aquoso.

As freqüências vibracionais observadas para as membranas

Nafion-H e Nafion-Na, obtidas por ambas as técnicas,

encontram-se listadas na tabela 2, juntamente com uma

tentativa de atribuição das bandas vibracionais. Esta

atribuição foi baseada em estudos espectroscopicos do PTFE

[105-108]; do sal de trifluorometano sulfonato de sódio

[109] e de compostos de baixa massa molecular contendo grupo

sulfônicos [110], além de dados de espectros IV para a

membrana Nafion, publicados anteriormente [27,102,111,112].



4000. 3000. 2000. 1000. CM-1

FIGURA 8. Espectros fotoacústicos na região de 400-4000 cm 1, para as membranas

A: Nafion-H e B: Nafion-Na.
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FIGURA 9. Espectros fotoacústicos no infravermelho, na

região de 450-2000 cm"1 : A: Nafion-H, B: Nafion-Na e

C: PTFE.
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FIGURA 10. Espectros Raman para membranas:

A: Nafion-H e B: Nafion-Na.



57

TABELA 2: Atribuição das freqüências vibracionais observadas

nos espectros Raman e IV para as membranas Nafion-H e

Nafion-Na.

IV (cm"1)

{Fotoacústica)

530 (vbr)

•638 (vbr)

971 (sh)

984 (s)

1060(s)

•1162 (vs)

•1255(vs)

1311(sh)

1700(w)

RAMAN

(cm-1)

*292 (m)

*384 (m)

•730 (vs)

802 (m)

970 (m)

1059(s)

•1298 (w)

*1378 (w)

ATRIBUIÇÃO

t(CF?)

ô(CF2)

p(CF?)+v(M-0)+8(S0"O

w(CF?)

v(C-C)

v(C-S)

v(C-O-C)

v(C-O-C)

v s(SOO

vas(CF9)

vs(CF?)

vs(CF?)

vas(sor)
vs(CF?)

8(H?O)

vs-muito forte; s-forte; m-média; w-fraca; sh-ombro;

vbr-muito larga; v-estiramento; vs-estiramento simétrico;

vas-estiramento anti-simétrico; ô-deformação angular;

p-"rocking"; w- "wagging"; t-"twisting".

Obs. As freqüências de vibração assinaladas com " * " também

estão presentes nos espectros do PTFE.
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Os espectros fotoacústicos obtidos para o Nafion

(figura 8) apresentaram perfis similares aos espectros

obtidos por refletância total atenuada (ATR) em membranas

Nafion [70] ou por transmitância em amostras de filmes de

Nafion, preparadas a partir da evaporação do solvente [27].

i-Região entra 200-1400 cm"1

Na região compreendida entre 200-1400 cm"1, os espectros

fotoacústicos e Raman (figuras 9 e 10) mostraram perfis

semelhantes, tanto para Nafion-H como para Nafion-Na. Nesta

faixa de freqüência, os espectros vibracionais do Nafion

apresentaram bandas características dos modos vibracionais

dos grupos CF2 [105-108,113,114] e SO3- [109-1114.

Os espectros fotoacústicos do Nafion apresentaram uma

banda larga e muito intensa entre 1100 e 1400 cm"1, devido à

coincidência dos modos de estiramento CF2 e do estiramento

anti-simétrico do grupo SÜ3~.

As bandas em 1162 e 1255 cm"1, as quais estão presentes

também no espectro fotoacústico do PTFE (figura 9-C), devem

estar associadas respectivamente, aos modos de estiramento

anti-simétrico e simétrico dos grupos CF2. Diferente dos

grupos CH2, a freqüência do modo de estiramento simétrico

CF2 é maior do que a do modo anti-simétrico.

A banda característica do estiramento simétrico do grupo

SO3" tem sido encontrada entre 1030 e 1073 cm"1 em diversas

membranas sulfonadas [27,116,117] e em compostos contendo

grupos S03~ [109,110]. Assim, a banda observada em 1060 cm"1

foi atribuída ao estiramento simétrico do grupo SO3-. Tal

banda apresentou variações na largura e na posição,

dependendo do tipo de contra-ion e do grau de hidratação da

membrana .

A vibração de estiramento anti-simétrico do grupo S03~ é

atribuída a um ombro mais ou menos pronunciado, observado
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próximo a 1300 cm"1. Contudo, devido à alta intensidade das

vibrações C-F presentes nesta região, fica dificil de

localizar a posição exata deste ombro.

Na mesma região da freqüência de vibração de estiramento

simétrico do grupo SC»3~, pode ocorrer também a vibração de

estiramento C-O-C [116]. Todavia, nenhuma banda próxima a

1060 cm"1 tem sido observada no precursor do Nafion e isto

deve estar relacionado com a inexistência de grupos SC>3~

neste material. Tal fato confirma portanto, que a banda em

1060 cm"1 deve corresponder aos modos vibracionais do grupo

SO3".

Por outro lado, as bandas observadas em 971 e 984 cm"1

devem estar associadas ao estiramento simétrico C-O-C. A

banda em 971 cm"1 mostrou-se dependente do tipo de contra-

ion e do grau de hidrátação da membrana, enquanto que a

banda em 984 cm"1 foi insensivel a estas variáveis. Estes

resultados levaram Cable et alii [118] considerarem que a

banda em 984 cm"1 pode estar associada ao estiramento C-O-C,

cujo grupo C-0 está ligado à cadeia principal do polimero,

enquanto a banda em 971 cm"1 deve corresponder a grupos C-O,

localizados no interior da cadeia lateral. Deste modo, os

grupos C-0 localizados na cadeia lateral, por estarem mais

próximos dos grupos iônicos, ficariam sujeitos aos efeitos

do campo eletrostático do cátion e isto explicaria a

dependência da vibração destes grupos C-0 com o tipo de

contra-ion e com o grau de hidrátação da membrana. Além

disso, a banda em 971 cm"1 está ausente no precursor do

Nafion, devido à inexistência de grupos iônicos.

Nos espectros Raman apareceu uma banda muito intensa em

730 cm"1, que foi atribuída ao estiramento C-C da cadeia

principal. Embora, na maioria dos polímeros, este modo de

estiramento seja observado a freqüências maiores;

consideramos que em polímeros fluorados, a presença de

átomos altamente eletronegativos de flúor pode enfraquecer a

ligação C-C, deslocando o modo de estiramento C-C para

freqüências menores.
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A banda em 530 cm"1 é muito larga para ser atribuída

apenas à vibração de deformação do grupo CF2- Heitner-

Wirguin [27] sugeriu que nesta região, podem ser encontradas

vibrações referentes à deformação angular do grupo SO3~ e ao

estiramento da ligação entre o cátion metálico e o oxigênio

do grupo SC>3~, (v(M-O)), as quais seriam responsáveis pelo

alargamento desta banda.

ii-Regiio antro 1400-4000 cm'1

Na região entre 1400 e 4000 cm"1 foram observadas

variações no perfil do espectro fotoacústico do Nafion-H em

relação ao espectro do Nafion-Na (figura 8) . Esta região é

dominada pelos modos de estiramento O-H e de deformação

angular de moléculas de H2O [77,111,119-122].

0 espectro fotoacústico do Nafion-H (figura 8-A),

apresentou uma larga região de absorção compreendida entre

2500-3600 cm"1. A partir de técnicas de deconvolução, foram

encontrados, os seguintes máximos de absorção: 2877, 2941,

3078, 3235, 3385 e 3485 cm"1. Estes resultados apresentaram

boa concordância com aqueles reportados anteriormente, por

Ostrowska et alii [120]. Estas absorções devem corresponder

às vibrações de estiramento 0-H, que ocorrem em grupos

SO2-OH e em hidroxilas envolvidas em ligações de hidrogênio

de diferentes intensidades, formadas entre os grupos

sulfônicos, entre as moléculas de ácido sulfônico e de água

e, entre as moléculas de água. Além disso, devemos

considerar que as moléculas de água podem se ligar ao

oxigênio das cadeias laterais de éter fluorado.

A formação de ligações de hidrogênio diminui a densidade

eletrônica do orbital da ligação O-H, enfraquecendo-a.

Assim, as hidroxilas que participam de ligações de

hidrogênio apresentam vibrações a freqüências mais baixas



61

(daquelas esperadas para hidroxilas não ligadas)• Este

deslocamento será tanto maior, quanto mais fortes forem as

ligações de hidrogênio, pois maior será o enfraquecimento da

ligação 0-H. Portanto, as absorções em torno de 3400 cm"1

devem corresponder a ligações de hidrogênio mais fracas,

enquanto absorções em torno de 2900 cm"1 podem ser

atribuídas às ligações de hidrogênio mais fortes.

Por sua vez, o Nafion-Na (figura 9-B) apresentou bandas

largas centradas em torno de 2900 e 3530 cm"1 e outra banda

em 3650 cm"1.

Em estudos realizados com Nafion-Na, Falk [77] atribuiu

uma banda observada em 3520 cm"1 ao estiramento de grupos

-0H associados por ligações de hidrogênio, enquanto, uma

banda em 3668 cm"1 foi atribuída a grupos -OH que não

participam de ligações" de hidrogênio e que possivelmente,

estariam expostos ao meio fluorocarbônico. \

A vibração de deformação angular de moléculas de H2O em

membranas Nafion-Na, foi observada em 1630 cm"1, enquanto em

Nafion-H apresentou-se como uma banda larga e assimétrica,

centrada em torno de 1700 cm"1, devido à presença de

ligações de hidrogênio de diferentes intensidades. Ao

contrário do observado em relação ao modo de estiramento

0-H, a vibração de deformação angular da H2O desloca-se para

freqüências maiores, quando as ligações de hidrogênio

tornam-se mais fortes.

5.2.1- Efeito do Contra-ion e do Grau de Hidratação

A figura 11 mostra os espectros fotoacústicos para

membranas Nafion na forma de sais de metais alcalinos, no

estado seco.
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Nestes espectros, pode se observar uma redução na

intensidade da banda associada à deformação angular da H2O

(1630 cm~l) conforme se aumenta o diâmetro do cátion. Este

comportamento está relacionado com o menor grau de

hidratação dos cátions maiores.

A posição e a largura da banda associada ao estiramento

simétrico do grupo SÜ3~ (1060 cm~l) variaram com o tipo de

contra-ion e com o grau de hidratação da membrana. A tabela

3 apresenta a freqüência e a largura à meia altura do máximo

desta banda para os diferentes sais de Nafion.

TABELA 3: Características espectrais da banda de

estiramento simétrico do grupo SO3~, vs(SO3~), em membranas

Nafion.

Nafion-Na

Nafion-K

Nafion-Rb

Nafion-Cs

número de

onda (cm~l)

1067

1062

1060

1057

largura dá banda a

meia altura (cm~l)

20

17

15

14

0 deslocamento no número de onda da vibração de

estiramento SC>3~ com a redução do diâmetro do contra-íon

está associado à polarização da ligação S-O, induzida pelo

campo eletrostático do cátion [70,117].

Para cátions pequenos, a elevada intensidade do campo

eletrostático do cátion aumenta a interação ânion-cátion e

consequentemente, a banda desloca-se para maiores valores de

número de onda.



Lowry e Mauritz [70] verificaram que no caso de

membranas hidratadas, a freqüência de estiramento simétrico

do grupo SC>3~ independe do tipo de cátion. No estado

hidratado, a água provoca a solvatação dos ions e a

dissociação do par iônico; de tal forma que o campo

eletrostático do cátion passa a ter pouca influência sobre a

vibração. Nesta condição, a freqüência do estiramento SC>3~

independe do tipo de cátion.

A presença de bandas associadas aos modos vibracionais

da H2O nas amostras submetidas à secagem em temperatura

ambiente e sob vácuo (figura 8 e 11), indicam que uma

pequena quantidade de água residual permanece na membrana,

mesmo após a secagem.

Como mencionado anteriormente, a banda em 971 cm"1,

associada ao estiramento de grupos C-0 no interior da cadeia

lateral, também mostrou-se dependente do tipo dê  contra-ion

e do grau de hidratação da membrana.

5.2.2- Efeito da Velocidade de Varredura do Espelho

Interferométricô

A variação da velocidade de varredura do espelho móvel,

empregada no interferômetro, permite analisar a amostra em

diferentes profundidades, conforme discutido anteriormente

na seção 3.5.1.

O efeito da velocidade de varredura foi investigado em

membranas Nafion-H (figura 12) e Nafion-Na (figura 13).

Os espectros obtidos mostraram que a redução da

velocidade de varredura provocou um aumento nas

intensidades relativas das bandas associadas ao vg(SO3~) em

1060 cm"1 e ao v(C-O-C) em 984 e 971 cm"1 (em relação à

banda correspondente ao v(CF2) em 1162 cm" 1), conforme

representado nas figuras 14 e 15. Este comportamento indica

que a composição das membranas não é homogênea.
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FIGURA 12. Espectros fotoacústicos para o Nafion-H com

diferentes velocidades de varredura do espelho

interferométrico: A: 0,05 cm/s; B: 0,07 cm/s e

C: 0,10 cm/s.
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FIGURA 13. Espectros fotoacusticos para Nafion-Na com

diferentes velocidades de varredura do espelho

interferométrico: A: 0,05 cm/s; B: 0,07 cm/s e

C: 0,10 cm/s.
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métrico, em Nafion-Na.

OI



68

Tendo em vista que os espectros registrados a

velocidades mais baixas têm uma maior contribuição das

camadas mais profundas da amostra do que os espectros

registrados em velocidades mais altas; podemos interpretar

o aumento das razões de intensidades (1060/1162; 984/1162 e

971/1162) com a velocidade de varredura, como a evidência

de uma maior concentração de grupos SO3~ e C-O-C nas

regiões mais profundas das amostras, e que a concentração

destas espécies decresce gradualmente, conforme se move em

direção à superfície da amostra.

Portanto, podemos concluir que a região superficial da

membrana é mais rica em cadeias hidrofóbicas de PTFE,

enquanto que nas regiões mais profundas predominam as

cadeias laterais e os agregados iônicos, constituídos de

grupos SO3-, contra-ioná e moléculas de água.

O caráter hidrofóbico da superfície da membrana pode

explicar as observações experimentais em Nafion [61], nas

quais foram verificadas, uma menor absorção de água em

presença de vapor de água do que quando imersa em água

liquida.

Considerando-se uma difusividade térmica para o Nafion

da ordem de 10"^ cm^/s, a camada de difusão térmica,

(responsável pela geração do sinal fotoacústico), estimada

para a banda em 1060 cm~l, variou de 17,3 a 12,2 \m,

conforme se aumentou a velocidade de varredura no

interferômetro de 0,05 a 0,10 cm/s.

5.3- Espoctroscopia Eletrônica de Absorção

Os espectros eletrônicos de absorção de membranas

Nafion foram registrados, investigando-se os efeitos das

seguintes variáveis: tipo de contra-ion, natureza e

concentração do eletrólito, pré-tratamento, temperatura e

tempo de envelhecimento das amostras.
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O espectro eletrônico de absorção para o Nafion-H

original é mostrado na figura 16-A. Sob estas condições, o

espectro do Nafion-H apresentou uma banda intensa de

absorção em 196 run e bandas mais fracas foram observadas em

torno de 230 e 273 nm.

Para efeito de comparação, foi registrado o espectro

eletrônico de amostras de PTFE. Este espectro apresentou

uma banda larga de absorção para valores de comprimento de

onda menores que 300 nm e com o máximo de absorção em torno

de 193 nm.

A atribuição das bandas de absorção para o Nafion e o

PTFE é dificil, devido à inexistência de estudos destes

polímeros na região do UV-visivel. Entretanto, estudos

anteriores de RPE [123] em amostras de PTFE, obtidas por

polimerização iniciada por radicais, indicaram a presença

de radicais livres primários (R-CF2') e dê  radicais

peróxidos (R-CF2OO*). A presença dos radicais peróxidos é

explicada a partir da reação entre os radicais primários e

o oxigênio atmosférico.

Com base nestas informações, a banda em 196 nm

observada no espectro do Nafion, provavelmente corresponde

a radicais livres primários ou compostos derivados contendo

grupos C=C, produzidos durante o processo de polimerização

ou de fabricação da membrana. A banda em 230 nm deve estar

associada à presença de radicais peróxidos, uma vez que se

observou o aumento da intensidade desta banda, durante o

envelhecimento de amostras degradadas, realizado em

presença de ar, cujos resultados serão apresentados na

seção 6.2.4.

A banda em 273 nm deve estar relacionada com a absorção

de grupos C=O, resultantes da oxidação do polímero,

conforme anteriormente atribuído a outros sistemas

poliméricos [124].
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FIGURA 16. Espectros UV-visivel das membranas Nafion-H:

A: original (como recebida) e B: hidratada.



71

5.3.1- Efeito do Pré-tratamonto

A figura 16-B mostra o espectro eletrônico da membrana

de Nafion-H submetida a um pré-tratamento, que consiste na

imersão da membrana em água em ebulição, por 30 minutos.

A análise deste espectro revela que a amostra de

Nafion-H no estado hidratado apresentou variações

espectrais em relação à amostra de Nafion-H original

(figura 16-A), principalmente em relação à posição e à

intensidade da banda localizada em torno de 196 nm.

Comportamento similar foi observado em amostras imersas em

água à temperatura ambiente; contudo, tais variações

ocorreram em menor extensão do que aquelas observadas na

membrana pré-tratada em água em ebulição.

A tabela 4 apresenta as intensidades de absorção em

196 nm, encontradas nas amostras imersas em água à

temperatura ambiente e em água em ebulição, em comparação

com a intensidade observada na amostra original. Esta

variação na intensidade pode ser interpretada em termos da

diferença na quantidade de água absorvida por estas

membranas. Segundo Duplessix et alii [16], o conteúdo de

água em membranas Nafion-H, imersas em água em ebulição,

aumentou cerca de 11 % quando comparado com amostras que

foram imersas em água a temperatura ambiente.

TABELA 4: Intensidade da absorção em 196 nm em membranas

Nafion-H com diferentes graus de hidratação.

Condição da membrana

membrana original

imersa em água a temp.ambiente

imersa em água em ebulição

Intensidade

de Absorção

2,2

0,9

0,7
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Os resultados apresentados na tabela 4 e na figura 16

(espectros A e B) indicam que a redução na intensidade de

absorção em torno de 196 nm está fortemente relacionada com

a quantidade de água absorvida pela membrana. Este

comportamento pode ser atribuído às variações estruturais

ocorridas no ionômero, durante a hidratação das amostras.

Diversos estudos têm sugerido que a hidratação dos

ionômeros provoca um processo de reorganização dos

agregados iônicos, resultando na redistribuição de ions

entre os agregados e na reorientação das cadeias do

polímero [9,65,66,68]. Portanto, os resultados apresentados

sugerem que a redução na intensidade da banda em 196 nm e

em menor extensão em 230 e 273 nm deve estar associada a

mudanças conformacionais no polímero.

Na membrana hidratada, os ions estão completamente

solvatados e portanto, os grupos SO3~ não sofreitKOS fortes

efeitos do campo eletrostático do cátion [70,118]. Neste

estado, as interações entre os agregados iônicos e as

cadeias do polímero são reduzidas e a banda de absorção

pode ocorrer em regiões abaixo de 196 nm. A desidratação

pode causar um aumento nestas interações, deslocando a

banda em 196 nm, devido a um grupo auxócromo, provavelmente

grupo OH .

Cabe salientar que a redução na intensidade da banda em

196 nm não foi devida à extração das espécies responsáveis

pela absorção, ocorrida durante o pré-tratamento. Este fato

foi comprovado, tendo em vista que não se observou

variações nos espectros eletrônicos, quando se analisou a

água, antes e após o pré-tratamento. Deve-se ainda,

ressaltar que comportamento semelhante foi observado em

membranas pré-tratadas com água deionizada.

Desde que as amostras ao serem neutralizadas em

soluções aquosas, absorvem simultaneamente eletrólito em

competição à absorção de água, é esperado que as membranas

neutralizadas apresentem variações espectrais, em uma

extensão que é dependente do grau de hidratação do contra-
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ion e da concentração do eletrólito. Estes efeitos serão

examinados a seguir:

5.3.2' Efeito do Contra-ion

A figura 17 mostra os espectros eletrônicos para

amostras hidratadas de Nafion-Na e de Nafion-Cs,

registrados logo após o processo de neutralização e na

tabela 5 são listados os valores de intensidade de absorção

em 196 run para membranas contendo diferentes cátions

(Na+; K+; Rb+ e Cs+) . Para auxiliar na interpretação dos

resultados, sSo também apresentados na tabela 5, valores

dos raios iônicos e dados de conteúdo de água, extraídos da

literatura [72], para os diferentes contra-íohs, aqui

investigados.

0 espectro obtido para Nafion-Na (figura 17-A)

apresentou uma redução considerável na intensidade de

absorção da banda em 196 nm. Este comportamento deve estar

associado ao alto grau de hidratação do cátion Na+.

Por outro lado, a membrana Nafion-Cs apresentou um

espectro similar ao espectro da membrana Nafion-H original

(figura 16-A). Este comportamento pode estar relacionado

com o fato de que o íon Cs+ apresenta baixa afinidade com

moléculas de água. Desta forma, durante a neutralização,

esta membrana não deve ter absorvido grandes quantidades de

água, e portanto, não apresentou variações significativas

em relação ao espectro do Nafion-H original.

Assim, o decréscimo na intensidade em 196 nm com a

redução do raio do cátion, pode ser atribuído ao maior grau

de hidratação dos cátions menores. 0 fato das membranas

Nafion neutralizadas com cátions pequenos absorverem maior

quantidade de água, está de acordo com os nossos resultados

de IV apresentados na seção 5.2.1 e com diversos estudos

publicados na literatura [55,72,73].
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FIGURA 17. Espectros UV-visível das membranas

hidratadas: A: Nafion-Na e B: Nafion-Cs.
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TABELA 5: Intensidade da banda de absorção em 196 nm para

membranas Nafion contendo diferentes contra-ions

(neutralizada em soluções de brometos, 0,5 M) e dados de

raio iônico e de número de moléculas de água por grupo SC>3~

para diferentes contra-ions [72].

Cátion

Na +

K+

Rb+

Cs +

Raio Iônico

(A)
0,97

1,33

1,47

1,67

n(H20)

n(SO^")

11,9

8,8

7,7

6,6

Absorção

1,7

2,0

2,3

2,5

As membranas neutralizadas em diversos eletróíitos, com

diferentes tempos de neutralização (24 ou 72 h),

apresentaram espectros similares, indicando que o.tempo de

neutralização não teve influência nos resultados.

Outras medidas foram realizadas com amostras de

Nafion-Na, que foram submetidas a um pré-tratamento antes

do processo de neutralização. Neste caso, os espectros

apresentaram uma redução maior na intensidade em 196 nm em

comparação com os espectros das amostras que foram

neutralizadas sem pré tratamento. Este resultado deve-se ao

fato de que as amostras pré-tratadas de sais de Nafion têm

um maior conteúdo de água do que as membranas não tratadas,

conforme observado por Lindheimer et alii [60].

5.3.3- Efeito da Natureza e da Concentração do Eletrólxto

0 efeito da concentração do eletrólito pode ser

analisado na tabela 6.
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TABELA 6: Intensidade de absorção da banda em 196 nm para

membrana Nafion-Na em função da concentração do eletrólito

(hidróxido, cloreto e brometo).

^^""-^ÇONC. (M)

Hetrólito ^ * " ^ - ^

NaOH

N a C l

NaBr

0 , 5

1,1

1,2

1,7

1,0

1,2

1,3

2 , 5

2 , 0

1,5

Os resultados obtidos com diferentes eletrólitos

(hidróxidos, cloretos ebrometos) mostraram que a absorção

em 196 nm diminuiu com a redução da concentração do

eletrólito. É bem conhecido que a absorção de água na

membrana aumenta com a redução da concentração do

eletrólito [60,74-76]. Portanto, este resultado vem uma vez

mais, confirmar que a intensidade da absorção em 196 nm

está relacionada com a quantidade de água absorvida pela

membrana.

Com base na tabela 6, podemos verificar que as

membranas neutralizadas em eletrólitos constituídos de

diferentes ânions: (OH~, Cl" e Br~) apresentaram um

decréscimo na intensidade da banda em 196 nm, quando o

diâmetro do ânion da solução neutralizante diminuiu. Este

resultado pode estar associado ao maior grau de hidratação

dos ânions menores. Este fato foi confirmado em

experimentos realizados com amostras de Nafion-Na

neutralizadas em NaBr e que supostamente apresentam baixo

grau de hidratação. Tais amostras foram imersas em água por

24 horas, a fim de promover a dessorção do eletrólito

absorvido durante a neutralização. Após este tratamento,

obteve-se um espectro eletrônico similar ao da amostra de

Nafion-Na neutralizada em NaOH, cujo ânion OH~ apresenta
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alto grau de hidratação. Este resultado indica que a

natureza da solução neutralizante afeta a quantidade de

água absorvida pela membrana.

5.3.4- Efeito da Temperatura

0 efeito da temperatura foi investigado em amostras de

Nafion-H e de Nafion-Na tratadas com temperaturas entre 120

e 300° C, por periodos de 15 minutos ou 1 hora.

A figura 18 mostra os espectros eletrônicos de amostras

de Nafion-H tratadas a diferentes temperaturas. Os

espectros para amostras tratadas a partir de 135° C

apresentaram um aumento na intensidade das bandas de

absorção (196, 230 e 273 nm) em relação ao Nafion-H

original (figura 16-A) e o surgimento de uma banda de

absorção fraca próxima a 360 nm. Para amostras aquecidas a

200 e 235° C foi observado o aparecimento de uma nova banda

em torno de 400 nm.

As variações espectrais observadas com o aumento da

temperatura, podem estar associadas a um processo de

degradação térmica do Nafion-H. Investigações conduzidas

por Bunce et alii [59] indicaram que a partir de 170° C,

inicia-se a degradação do Nafion-H, acompanhada da

liberação de SO2.

Analisando-se a variação da intensidade das bandas de

absorção de Nafion-H em função da temperatura (figura 19),

é evidente que o aumento da temperatura provocou uma maior

intensificação da banda em 230 nm, quando comparada às

bandas em 196 e 273 nm. Este resultado parece estar

associado à produção de radicais peróxidos durante o

tratamento.
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FIGURA 18. Espectros UV-visível das membranas Nafion-H

tratadas por 15 minutos, às seguintes temperaturas:

A: 135 ° C, B: 160 ° C, C: 200 ° C e D: 235 ° C.
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FIGURA 19. Intensidades das bandas 196, 230 e 273 nm

das membranas Nafion-H em função da temperatura de

tratamento.
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As bandas observadas em 360 e 4 00 nm, provavelmente são

devidas à presença de SO2 ou de algum radical sulfurado

[59,125], uma vez que, as intensidades destas bandas

decaíram com o tempo pós-tratamento.

Por outro lado, o mesmo estudo conduzido em membranas

Nafion-Na, tratadas com temperaturas entre 120 e 300° C,

não mostrou nenhuma variação no perfil espectral em relação

às membranas Nafion-Na não tratadas. O comportamento

observado para o Nafion-Na pode ser atribuído à maior

estabilidade térmica desta membrana, conforme resultados de

análise térmica, apresentados na seção 5.4.2.

Investigações realizadas por diversos pesquisadores

[61,126] revelaram que membranas Nafion submetidas a altas

temperaturas, sofreram modificações estruturais, descritas

por um processo de contração e de dissociação parcial dos

agregados iônicos, acompanhado da reorientação das cadeias

laterais. Estas modificações estruturais também poderiam

explicar as variações espectrais observadas.

5.3.5- Efeito do Envelhecimento das Amostras

Neste estudo, também foi examinado o efeito do

envelhecimento em amostras submetidas à hidratação e a

tratamento térmico. Todas as amostras analisadas foram

mantidas no escuro, em contato com o ar atmosférico e seus

espectros eletrônicos foram registrados periodicamente.

Os espectros das amostras hidratadas de Nafion-H e de

Nafion-Na, registrados a diferentes tempos de

envelhecimento, são mostrados respectivamente, nas figuras

20 e 21. Os resultados revelaram que as amostras hidratadas

apresentaram um progressivo aumento nas intensidades das

absorções em 196, 230 e 273 nm com o aumento do tempo de

envelhecimento.
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FIGURA 20. Espectros UV-visivel das membranas Nafion-H

hidratadas com diferentes tempos de envelhecimento.
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FIGURA 21. Espectros UV-visivel das membranas Nafion-Na

hidratadas, com diferentes tempos de envelhecimento.
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Resultados similares foram observados com as amostras

envelhecidas, contendo diferentes contra-ions, mas, este

efeito mostrou-se mais acentuado em amostras onde o grau de

hidratação foi maior. Este fato foi confirmado no caso do

Nafion-Cs, onde a quantidade de água absorvida foi pequena-

Comparando-se o espectro da amostra de Nafion-Cs, após seis

meses de envelhecimento, com o espectro referente à amostra

de Nafion-Cs recém hidratada, constatou-se que não ocorreu

grande variação espectral com o tempo de envelhecimento, em

virtude do baixo grau de hidratação desta membrana.

A variação na intensidade das bandas 196, 230 e 273 nm

em função do tempo de envelhecimento das amostras

hidratadas, é mostrada nas figuras 22 e 23. Observou-se um

considerável aumento nas *intensidades das bandas em 230 e

196 nm durante o envelhecimento, sendo que o a-umento da

absorção em 196 nm foi mais acentuado nos períodos iniciais

do envelhecimento.

Os experimentos também indicaram que a hidratação da

membrana provocou uma modificação irreversível na estrutura

do ionômero. Este fato foi confirmado, quando amostras de

Nafion-Na, envelhecidas por um ano, foram re-hidratadas

(imersão em água em ebulição por 30 minutos). O espectro da

amostra re-hidratada apresentou um espectro similar aquele

mostrado na figura 21, referente ao Nafion-Na após um ano

de envelhecimento e portanto, bem diferente do perfil

espectral obtido para uma amostra recém-hidratada, mostrado

na mesma figura. Este resultado indica que a estrutura

inicial não foi recuperada. A reversibilidade só foi

observada, quando a re-hidratação ocorreu em tempos menores

que dois meses de envelhecimento. 0'Connell et alii [68]

também observaram uma variação estrutural irreversível na

hidratação do PS sulfonado.
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FIGURA 22. Intensidade da banda em

196 nm em função do tempo de

envelhecimento para amostras

hidratadas de Nafion-H e de Nafion-Na.

FIGURA 23. Intensidades das bandas

em 230/e 273 nm em função do tempo de

envelhecimento para amostras

hidratadas de Nafion-H e de Nafion-Na.
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A variação na intensidade das bandas de absorção

durante o envelhecimento, deve estar relacionada com

mudanças conformacionais, provocadas por um processo de

relaxação do polímero, que ocorre lentamente no material

após a hidratação. Durante o envelhecimento, as amostras

vão sofrendo uma desidratação e um aumento no número de

agregados iônicos é esperado [9] (ver figura 4).

Outro efeito observado durante o envelhecimento das

amostras hidratadas, foi o deslocamento da banda em 196 nm

para maiores comprimento de onda com o tempo pós-

hidratação. Este resultado pode ser atribuído ao efeito da

desidratação ocorrida durante o envelhecimento, num

fenômeno inverso ao observado durante a hidratação da

membrana, conforme discutido na seção 5.3.1.

Variações no perfil dos espectros eletrônicos foram

também observadas durante o envelhecimento de amostras

tratadas termicamente. As figuras 24 e 25 ilustram este

comportamento para amostras de Nafion-H e de Nafion-Na,

tratadas a 200 ° C, por 15 minutos.

A análise da variação nas intensidades das bandas (196,

230 e 273 nm) em amostras de Nafion-H tratadas a 200° C,

revelam um aumento destas absorções com o tempo de

envelhecimento, principalmente nos primeiros meses de

envelhecimento (figura 26) . Comportamento similar foi

obtido durante o envelhecimento das demais amostras de

Nafion-H investigadas, contudo, os aumentos nas

intensidades foram mais pronunciados, conforme se aumentou

a temperatura ou o tempo do tratamento térmico.

Por outro lado, as membranas Nafion-Na tratadas

termicamente, (que não haviam apresentado variação nos

espectros registrados logo após o tratamento térmico),

exibiram variações espectrais durante o envelhecimento

destas amostras (figura 25).
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FIGURA 24. Espectros UV-visivel das membranas Nafion-H

tratadas a 200 ° C por 15 minutos com diferentes tempos

de envelhecimento.
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FIGURA 25. Espectros UV-visivel das membranas

Nafion-Na tratadas a 200 ° C por 15 minutos ~ com

diferentes tempos de envelhecimento.
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FIGURA 26. Intensidades das bandas

em 196, 230 e 273 nm em função do

tempo de envelhecimento para amostras

de Nafion-H tratadas a 200° C.

FIGURA 27. Intensidades das bandas em

196, 230 e 273 nm em função do tempo de

envelhecimento para amostras de Nafion-Na

tratadas a 200° C.
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Estas variações ocorreram principalmente no primeiro

mes de envelhecimento e após este periodo, as intensidades

praticamente estabilizaram-se (figura 27). Resultados

similares foram obtidos com as demais amostras de Nafion-Na

tratadas a diferentes temperaturas. Uma vez que sob as

condições analisadas, não é esperada a ocorrência de

degradação térmica em Nafion-Na, tais variações devem estar

associadas à reorientação das cadeias do polimero,

provocada pelo efeito da temperatura [61,126]. Deve ser

esperada também, variações espectrais devido ao processo de

relaxação, observado durante o envelhecimento das amostras

hidratadas, como mostradas na figura 21. Este efeito, que

deve ocorrer em paralelo, torna ainda mais complexa, a

análise do envelhecimento destas amostras.

Nossos resultados experimentais levam à conclusão que a

hidratação e o tratamento térmico causam modificações

estruturais na membrana, em concordância com diversos

trabalhos publicados na literatura [9,61,65,66,68,126]. A

hidratação da membrana provoca um aumento nas dimensões dos

agregados iônicos e uma maior agregação dos ions

existentes, enquanto o tratamento térmico causa a

dissociação parcial dos agregados iônicos. Esta variação no

número de agregados provoca a redistribuição de ions e

mudanças conformacionais das cadeias do polimero, que são

as responsáveis pelas variações observadas nos espectros

eletrônicos [127]. Além disso, estas modificações

estruturais continuam ocorrendo num lento processo de

relaxação do polimero, em uma extensão que é dependente do

grau de hidratação da membrana ou da temperatura empregada

no tratamento térmico.

Paralelamente foi examinado o comportamento de uma

amostra de Nafion-H original, que foi mantida como controle

durante um periodo de dois anos. Os espectros eletrônicos
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desta amostra, registrados em diferentes tempos de

envelhecimento, não apresentaram nenhuma variação no perfil

espectral durante este periodo. Este resultado nos permite

concluir que as variações espectrais observadas estão

relacionadas com os efeitos produzidos pela hidratação ou

pelo aumento da temperatura e não simplesmente ao

envelhecimento das amostras.

Variações espectrais com o tempo pós-hidratação em

membranas Nafion foram também observadas em estudos de

espectroscopia na região do infravermelho próximo [128] e

em estudos de RMN de próton [59] . As variações foram

atribuídas ao estabelecimento de equilíbrio entre as

regiões hidrofóbicas e hidrofilicas do ionômero [128] e a

mudanças conformacionais na estrutura do Nafion [59].

Modificações nas propriedades dos ionômeros hidratados

também têm sido observadas durante o envelhecimento das

amostras; como por exemplo, o aumento da rigidez do

polímero [71] . Tais modificações têm sido atribuídas a

variações estruturais que se processam durante o

envelhecimento destes ionômeros.

Os resultados apresentados nos levam a concluir que o

método de preparação das amostras é um fator determinante

na caracterização das membranas Nafion, uma vez que o grau

de hidratação, o tempo e a temperatura do tratamento

térmico, bem como o tempo de envelhecimento das amostras

tratadas, afetam profundamente a morfologia da membrana.
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5.4- Comportamento Térmico do Nafion

5.4.1- Investigação Preliminar da Estabilidade Térmica do

Nafion

Os polímeros fluorados são notáveis por sua grande

estabilidade térmica. 0 PTFE, em particular, não sofre

degradação térmica significativa até 450° C [129]. Contudo,

é bem conhecido que a introdução de ions em polímeros

diminui a estabilidade térmica do material em relação aos

seus análogos não iônicos [130-131].

Inicialmente, a estabilidade térmica do Nafion foi

investigada em amostras de Nafion-H e de. Nafion-Na,

submetidas a tratamento térmico realizado em presença de ar,

durante 15 minutos ou 1 hora, com as seguintes temperaturas:

120, 135, 160, 200, 235 e 300° C.

As membranas Nafion-H tratadas termicamente apresentaram

um escurecimento das amostras, que se tornou mais intenso

com o aumento da temperatura ou do tempo de tratamento. As

amostras tratadas a 235° C ficaram enegrecidas, enquanto

aquelas tratadas a 300° C apresentaram formação de bolhas na

superfície, devido à liberação de algum gás, provavelmente

SO2 [59,125].

Entretanto, as amostras de Nafion-Na submetidas a

temperaturas de até 300° C, não apresentaram modificações no

aspecto visual da membrana.

As amostras tratadas termicamente foram caracterizadas

na região do infravermelho e do UV-visível. Os espectros

fotoacústicos na região do infravermelho para as membranas

Nafion-H tratadas até 200° C, não apresentaram variações no

perfil espectral em relação às amostras não tratadas. As

amostras tratadas acima de 200° C não foram analisadas, em

virtude das alterações superficiais provocadas pelo efeito
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da temperatura. Contudo, investigações realizadas por Chu

et alii [132] em amostras de Nafion-H, submetidas a 300° C

por 15 minutos, revelaram o aparecimento de bandas em 1460 e

1790 cm"1.

Por outro lado, observamos no espectro fotoacústico da

amostra de Nafion-Na, (300° C , 15 minutos), o surgimento de

novas bandas em 1778 e 1457 cm~l, que podem estar associadas

à presença de grupos C=C ou C=0 [132].

A análise das amostras tratadas termicamente na região

do ÜV-visivel já foi discutida na seção 5.3.4. Em geral, os

espectros eletrônicos das membranas Nafion-H, submetidas a

tratamento térmico, mostraram um aumento na intensidade das

bandas em 196; 230 e 273 nm e o aparecimento de bandas em

torno de 360 e 400 nm," enquanto os espectros referentes ao

Nafion-Na tratado até 300° C não exibiram variações no

perfil em relação aos espectros das amostras não tratadas.

Estes resultados foram interpretados com base na menor

estabilidade térmica da membrana Nafion-H.

Por outro lado, alguns estudos têm indicado que a

membrana, submetida à secagem em temperaturas elevadas,

absorve menos água do que aquela que foi seca à temperatura

ambiente [61,62,126]. A menor absorção de água, em tais

condições, é explicada em função da contração dos agregados

iônicos e da variação no número de grupos sulfonatos por

agregado, quando a amostra é exposta a altas temperaturas.

Outros estudos têm relatado que o aumento da temperatura

resulta em uma redução da deformação elástica da matriz,

provocando, em parte, a dissociação dos agregados [68] .

Estes resultados indicam que com o aumento da temperatura,

agregados iônicos menores são formados, provavelmente devido

à dissociação parcial destes agregados.
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5.4.2- Texmograviaatria (TG)

As figuras 28 e 29 mostrara respectivamente, as curvas TG

para as membranas Nafion-H e Nafion-Na, obtidas a 20° C/min,

em atmosfera de N2 (30 mL/min).

As curvas TG exibiram perfis diferentes para Nafion-H e

Nafion-Na. A membrana Nafion-H parece sofrer um processo de

decomposição térmica, composto de pelo menos três estágios,

que podem ser melhor visualizados através da respectiva

curva DTG (figura 28). Os máximos das curvas DTG, observados

em 360, 460 e 525° C, correspondem às temperaturas, onde a

taxa de perda de massa ocorre a uma maior velocidade. Curvas

TG e DTG similares foram obtidas por Stefanithis e Mauritz

[133], durante investigações com Nafion-117, na forma ácida.

Analisando a curva TG para o Nafion-H, verificamos que a

perda de massa entre 25 e 280° C foi de 6,4 % e entre 280° e

355° C foi avaliada em 6,5 %. Na faixa de temperatura entre

355 e 560° C, a perda de massa foi de cerca dè 83% e o

residuo foi da ordem de 4,3 %.

Investigações realizadas por Wilkie et alii [125]

indicaram que na faixa de temperatura entre 25 e 280° C, os

gases liberados, durante a termólise do Nafion-H, foram

identificados como H2O, SO2 e CO2. Entre 280 e 355° C a

liberação de SO2 e CO2 aumentou, enquanto a de H2O

decresceu. Nesta faixa de temperatura foi também detectada a

presença de HF e SÍF4. Entre 355° e 560° C, os gases

liberados em maior quantidade foram HF, SÍF4 e COF2,

indicando que nesta etapa, predominou a degradação do PTFE.

Wilkie et alii [125] têm sugerido que durante a

decomposição do Nafion-H, inicialmente ocorre a cisão -da

ligação C-S e a formação de SO2 conforme exposto a seguir:

R-C-SO2-OH -• R-C + •SO2-OH

*SO2-OH -> SO2 + OH'
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FIGURA 28. Curvas TG ( ) e DTG ( -) para membrana

Nafion-H, a taxa de aquecimento de 20° C/min e em

atmosfera de N2,
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FIGURA 29. Curvas TG ( ) e DTG (- - -) para membrana

Nafion-Na, a taxa de aquecimento de 20° C/min e em

atmosfera de N2.
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O mecanismo proposto por Wilkie et alii [125] sugere que

após a formação de S02, ocorre a decomposição da cadeia

lateral, seguida da decomposição da cadeia principal (PTFE).

Outra alternativa proposta para a formação de S02,

durante a degradação de ionômeros sulfonados [125,134],

envolve a seguinte reação:

2(R-SO3H) -»• R-SO2-O-R + H20 + S02

A curva TG obtida para o Nafion-H parece indicar que

após uma desidratação inicial da membrana, a decomposição do

Nafion-H ocorre em três estágios. 0 primeiro estágio da

decomposição (290-400° C) deve corresponder a um processo de

dessulfonação da membrana, enquanto o segundo estágio

(400-470° C) deve estar associado à decomposição das cadeias

laterais e o terceiro estágio (470-560° C) à decomposição

das cadeias de PTFE.

Por outro lado, a membrana Nafion-Na apresentou maior

estabilidade térmica e o processo de decomposição parece ter

ocorrido em apenas uma única etapa (figura 29) . A

temperatura do inicio da decomposição térmica em Nafion-Na

foi cerca de 150° C maior do que a observada em Nafion-H.

A maior estabilidade térmica do Nafion na forma de sais

em relação ao Nafion-H, tem sido observada em outros estudos

[125] . 0 par iônico -SO3~ Na+ parece estabilizar a ligação

C-S, a tal ponto que a produção de SO2 não tem sido

detectada durante a decomposição de membranas Nafion com

sais alcalinos

O único máximo observado na curva DTG para o Nafion-Na,

a 525° C (figura 29), ocorre na mesma faixa de temperatura

correspondente à terceira etapa da decomposição térmica do

Nafion-H.

Na faixa de temperatura de 25 a 390° C, a perda de massa

observada na curva TG do Nafion-Na foi de cerca de 6,3 % e

deve estar relacionada basicamente com a perda de água

presente na amostra. Para temperaturas superiores a 390° C,
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86% do material foi volatilizado e o resíduo foi cerca de

7,6 % (figura 29). Curvas TG similares têm sido encontradas

para membranas Nafion com diferentes contra-ions [125,135].

Wilkie et alii [125] reportaram que durante a termólise

do Nafion-K (375° C, 2 h) nenhuma liberação de gás foi

detectada e para temperaturas superiores a 390° C, os

produtos liberados foram identificados como CO2 e SÍF4. Seus

resultados mostraram que a degradação do Nafion-K produziu

compostos mais parecidos com os da decomposição térmica do

PTFE, quando comparado com os compostos detectados na

decomposição térmica do Nafion-H.

Com base nas curvas TG obtidas e nos dados da

literatura, podemos concluir que os mecanismos de

decomposição térmica para o Nafion-Na e para o Nafion-H são

diferentes e a maior quantidade de resíduos observada em

Nafion-Na (7,6%) provavelmente se deve à formação de

compostos estáveis, contendo enxofre.

Estudos conduzidos com outros ionômeros sulfonados

também têm indicado um comportamento térmico distinto entre

o material na forma ácida e na forma de sais [130,134].

5.4.3- Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

As curvas DSC foram registradas em amostras de Nafion-H

e de Nafion na forma de sais de metal alcalino, a 20° C/min

e em atmosfera de N2 (30 mL/min).

A figura 30 mostra a curva DSC para Nafion-H, obtida

durante a primeira varredura.
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FIGUEIA 30. Curva DSC da membrana Nafion-H (primeira

varredura), a taxa de aquecimento de 20°C / min e em
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A curva DSC do Nafion-H é caracterizada por uma larga

endoterma à temperatura T]_, em 115° C e outra endoterma à

temperatura T2, em torno de 230° C. Acima destas

temperaturas, os eventos térmicos observados, devem estar

associados à degradação térmica da membrana, de acordo com a

curva TG do material (figura 28).

Na região compreendida entre 225 e 300° C, observou-se

flutuações no valor de energia, (nem sempre reprodutiveis),

que possivelmente estão relacionadas com a liberação de SO2,

conforme discutido anteriormente.

A figura 31 mostra a curva DSC da amostra de Nafion-Na,

obtida na primeira varredura. Considerando-se que a

degradação deste material só ocorre acima de 4 50° C, os

eventos térmicos observados em temperaturas inferiores a

esta, devem corresponder mais a transições fisicas do

material do que a processos de degradação. A curva DSC da

amostra de Nafion-Na exibiu uma larga endoterma à

temperatura Ti, em 122° C e outra transição, à temperatura

T2, em torno de 250° C.

Em geral, as curvas DSC das membranas Nafion mostraram

que a temperatura e a intensidade da endoterma em Ti

(« 120° C) variaram com o tipo de contra-ion, grau de

hidratação e tempo de envelhecimento das amostras.

A endoterma em torno de 120° C exibida no primeiro ciclo

de aquecimento em Nafion-H e em Nafion-Na, não foi observada

na segunda varredura, realizada imediatamente após a

varredura inicial. Entretanto, quando a segunda varredura

foi realizada algumas horas após a primeira varredura,

observou-se que a endoterma em Ti foi gradualmente

aumentando em intensidade e deslocando-se para temperaturas

maiores, com o aumento do tempo de envelhecimento das

amostras.
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Um aspecto importante do comportamento térmico dos

ionômeros é a sua dependência em relação à estória térmica

prévia da amostra [71,136-142]. Uma série de estudos

realizados com ionômeros derivados de P(E-co-AM) [71,138-

140], P(S-co-AA) [141], PS sulfonado [137] e Nafion [142]

tem apresentado um pico endotérmico próximo a Tg do

material, na primeira varredura, mas que desaparece no

segundo processo de aquecimento, realizado logo após à

varredura inicial. Esta endoterma tem sido atribuída a

alguma variação estrutural nos domínios iônicos, podendo

estar associada à destruição da ordem nestes domínios.

Tadano e colaboradores [71,138-140] consideraram que esta

endoterma pode estar relacionada com uma transição de ordem-

desordem nos clusters iônicos. Como este pico reaparece com

o tempo de envelhecimento', considerou-se que este evento

endotérmico resulta de um processo de relaxação com longo

tempo relaxacional [71,138-141]. Em estudos anteriores com o

Nafion, Mauritz et alii [142] concluíram que este

comportamento está associado à ocorrência de um rearranjo

molecular dentro da fase polar do polímero base.

Este comportamento foi também verificado em polímeros

não iônicos, como por exemplo: PVC [143] e poli

(acrilonitrila-co-butadieno-co-estireno) (ABS) [144]. Estes

polímeros exibiram endotermas em temperaturas próximas a Tg,

por vezes, chamadas de entalpia de relaxação, que estavam

ausentes na segunda varredura, realizada imediatamente após

a primeira varredura, mas, que reapareceram durante o

envelhecimento das amostras.

O fato do comportamento térmico do ionômero depender da

estória térmica, indica-nos que o procedimento convencional

em DSC, de realizar uma primeira varredura a fim de destruir'

a prévia estória térmica das amostras, pode no caso dos

ionômeros, destruir a morfologia que queremos caracterizar.

Este fato acarreta um grande inconveniente, uma vez que pode

dar origem a diferentes resultados, durante o estudo de um
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mesmo material, se as estórias térmicas forem

substancialmente diferentes.

Nossos experimentos mostraram que a curva DSC obtida na

segunda varredura, (realizada logo após à primeira

varredura), foi dependente da temperatura final alcançada na

varredura inicial. Para amostras de Nafion-Na, quando a

primeira varredura foi realizada até 300° C, (portanto a uma

temperatura superior às transições Ti e T2), observou-se que

durante a segunda varredura, as transições T^ e T2 estavam

ausentes. Entretanto, quando a primeira varredura foi

realizada até 140° C, verificou-se que no segundo ciclo de

aquecimento, a endoterma em T^ estava ausente, porém a

transição T2, em 250° C, permaneceu.

Comportamento semelhante foi observado para o Nafion-H.

Quando a primeira varredura estendeu-se até 140° C, a curva

DSC registrada na segunda varredura, não apresentou a

endoterma em T^, mas, os eventos térmicos acima de 140° C,

permaneceram. Para Nafion-H, a temperatura da primeira

varredura não se estendeu além de 140° C, devido à

degradação do material [8,59].

A figura 32 compara a curva DSC da amostra de Nafion-Na

registrada na primeira varredura, realizada até 350° C, com

a curva da mesma amostra obtida na segunda varredura, a qual

foi realizada três semanas após à primeira varredura.

Foi constatado que amostras, submetidas ao primeiro

ciclo de aquecimento e que em seguida foram envelhecidas,

tanto em condições atmosféricas como sob vácuo, exibiram

curvas DSC similares na segunda varredura (realizada três

semanas após à primeira varredura). Isto indica que a

umidade absorvida durante o envelhecimento, não foi a

responsável pelo desenvolvimento da endoterma em Tj_. Weiss

[137] também observou que o envelhecimento do PS sulfonado,

em ar ou e em presença de N2, originaram curvas DSC

semelhantes.

BIBLIOTECA
INSTITUTO DE QUlMICA
Unlvarsi aja de S«o P.ulr
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Diferentes interpretações são dadas na literatura para

os eventos térmicos observados durante a investigação das

membranas Nafion.

Kyu et alii [145] encontraram duas relaxações térmicas

distintas em amostras de Nafion-Na (ME = 1365), a partir de

estudos de análise dinâmica-mecânica (DMA). Estas relaxações

foram atribuidas à transição vitrea da matriz polimérica

(140° C) e à transição vitrea nos clusters iônicos (235° C) .

Contudo, para o Nafion-H, estas relaxações foram observadas

em temperaturas bem diferentes daquelas encontradas em sais

de Nafion. Seus resultados indicaram que em Nafion-H, estas

transições ocorreram em 23 e 111° C, respectivamente.

Martin e Moore [41] realizaram estudos com Nafion-117,

na forma de sal de sódio. As curvas DSC (50° C/min) exibiram

:uas endotermas, que foram associadas à transição vitrea da

matriz (150° C) e à transição vitrea dos clusters iônicos

(260° C) , em concordância com os resultados de Kyu et

alii [145].

Investigações conduzidas por Stefanithis e Mauritz [133]

em Nafion-117 na forma ácida, mostraram dois eventos

endotérmicos. Uma endoterma em 145° C foi atribuída à

transição nos clusters iônicos e a outra transição

endotérmica em 230° C, à fusão da região cristalina.

Entretanto, posteriormente, no estudo DSC de membranas

perfluorossulfonadas da Dow, (na forma de sal de sódio), que

apresentam composição química similar ao Nafion, Mauritz et

alii [142] consideraram que uma endoterma encontrada em

180° C, estava relacionada com a Tg da matriz polimérica e a

transição endotérmica observada em 280° C, era devida à Tg

do cluster. A fusão cristalina do material foi atribuída a

uma fraca endoterma observada em torno de 335° C. Estas

atribuições estão de acordo com aquelas previamente

estabelecidas, por Martin e Moore [103] para o mesmo

material.

Contudo, não há nenhuma razão para acreditarmos que a

fusão de sais de Nafion ocorra a uma temperatura bem mais
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alta que a do Nafion na forma ácida, considerando inclusive

que o Nafion-H tem maior grau de cristalinidade do que o

Nafion na forma de sais [15] . Por outro lado, a presença de

cadeias laterais e de agregados iônicos, (que deve

dificultar a cristalização das cadeias nos polímeros),

provavelmente deve fazer com que a fusão cristalina do

Nafion ocorra a uma temperatura menor do que aquela

observada em PTFE (327° C) [146].

Embora existam alguns estudos anteriores que analisam as

transições térmicas em membranas perfluorossulfonadas, os

resultados para o Nafion na forma ácida e na forma de sais

têm sido apresentados e discutidos de uma forma isolada. Com

exceção dos estudos de Kyu et alii [145], ainda não foi

publicado um estudo comparativo do comportamento térmico do

Nafion na forma ácida e ria forma de sais. Acreditamos que o

pico endotérmico, encontrado em nossos experimentos, em

torno de 120° C, deve corresponder ao mesmo evento tanto em

Nafion-Na, como em Nafion-H, uma vez que seu comportamento é

similar quanto aos efeitos do envelhecimento e também da

hidratação das amostras.

Considerando-se que a transição na temperatura T^

mostrou-se dependente do tipo de contra-ion e do grau de

hidratação, parece-nos que tal evento está associado à

transição na fase polar do ionômero, isto é, à transição nos

clusters iônicos.

A presença da endoterma pode ser explicada, com base no

fato de que para se obter uma maior mobilidade das cadeias

ligadas aos agregados iônicos, uma dissociação parcial das

interações eletrostáticas deve ocorrer. A energia requerida

para que isto aconteça, seria a origem da endoterma.

A transição T]_ deve estar associada a um desordenamento

no interior dos clusters e não à destruição dos agregados,

uma vez que o pico de espalhamento iônico, observado em

experimentos de SAXS, persiste a temperaturas superiores à

fusão do ionômero [15].
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O desaparecimento da endoterma em T^ na segunda

varredura e o subsequente reaparecimento com o tempo de

envelhecimento, pode ser explicado, considerando-se que o

aumento da temperatura durante o aquecimento inicial até uma

temperatura superior à temperatura T]_, causa um

desordenamento molecular no interior dos clusters, a fim de

permitir maior mobilidade dos segmentos de cadeia. No

entanto, durante o resfriamento até a temperatura ambiente,

não há tempo suficiente para o sistema retornar ao estado

inicial (para os agregados organizarem-se completamente), de

*••=>•!. forma que na segunda varredura, a endoterma em T^ não é

ervada. Contudo com o tempo, o sistema vai atingindo

lentamente uma conformação de equilíbrio, durante um

processo de relaxação do polímero. Este comportamento é

confirmado pelas variações no perfil dos espectros

eletrônicos, observadas durante o envelhecimento de amostras

de Nafion-Na tratadas termicamente e que foram atribuídas a

mudanças conformacionais no polímero, conforme abordado na

seção 5.3.4.

A transição T2 observada em torno de 230-250° C nas

diferentes formas da membrana, deve estar associada à fusão

das regiões cristalinas do ionômero. Investigações

realizadas por Starkwheater [32], mostraram que as curvas

DSC do precursor do Nafion-117, (onde não existe agregação

iônica), exibiram uma endoterma em 231° C, que foi atribuída

à fusão do material. Esta atribuição foi confirmada por

estudos de difração de raios X realizados por Gierke et alii

[9] com o precursor do Nafion (ME = 1379) e por Fujimura et

alii [15] com Nafion-H (ME = 1100) . Em ambos os estudos, o

pico cristalino (29 = 18°) presente nestes materiais,

desapareceu quando o material foi aquecido a 275° C.

Considerando-se ainda, que a fusão da membrana na forma

ácida e na forma de sal deve ocorrer em temperaturas

próximas e além disso, inferiores à temperatura de fusão do

PTFE (327° C), podemos considerar que a endoterma observada

em torno de 230-250° C deve corresponder à fusão das regiões



105

cristalinas do Nafion, tanto na forma ácida como na forma de

sais.

Uma endoterma, em torno de 34 0° C, observada na curva

DSC do Nafion-H, coincide com a faixa de temperatura da

curva TG do Nafion-H, atribuída à dessulfonação da membrana,

conforme anteriormente discutido.

5.4.3.1- Efeito do Contra-ion

As curvas DSC para membranas Nafion com diferentes

cátions (Na+, K+ , Rb+ e Cs+) são mostradas na figura 33.

Estas curvas encontram-se na mesma escala e foram deslocadas

ao longo da ordenada para facilitar a comparação.

As curvas DSC para sais de Nafion exibiram duas

transições endotérmicas (T^ e T2). Em Nafion-Na, a transição

T2 não aparece como uma endoterma, provavelmente, porque

está superposta à larga extensão da primeira endoterma. A

curva DSC do Nafion-Na, registrada a 10° C/min, confirma

esta hipótese, ao apresentar duas endotermas distintas nesta

região. Experimentos de DSC realizados com taxas de

aquecimento menores, aumentam a resolução das curvas,

possibilitando uma melhor separação dos eventos térmicos que

ocorrem num dado material.

A tabela 7 mostra que a redução do raio do cátion

(Rb+, K+, Na +), acarretou uma redução na temperatura T^.

Este decréscimo na temperatura T^ deve estar associado ao

efeito plastificante da água, que está presente na membrana.

Os cátions pequenos têm uma maior afinidade com

moléculas de água e portanto, as membranas neutralizadas com

cátions menores apresentam maior conteúdo de água. O efeito

plastificante da água atua no sentido de aumentar o volume

livre e consequentemente a mobilidade das cadeias do

polímero, reduzindo, assim, a temperatura T^ no material.
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Por outro lado, a figura 7 mostra que o aumento do

diâmetro do cátion provocou uma redução na área sob o

primeiro pico endotérmico (AH^). Com o aumento do diâmetro

do cátion, as interações eletrostáticas ânion-cátion tornam-

se mais fracas e os clusters formados são menos estáveis.

Desta forma, menor energia (AH^) é requerida para causar um

rearranjo iônico e permitir maior mobilidade das cadeias.

O ion Cs + não obedece a mesma tendência de variação na

temperatura T\, conforme observado com os outros cátions

investigados. Tal comportamento parece estar associado ao

fato de que um cátion hidrofóbico, como o Cs +, pode residir

preferencialmente, na região interfacial, em vez de se

alojar no interior dos agregados iônicos, resultando em um

comportamento diferente em relação aos outros ions de metal

alcalino, fato este, 'já observado por outros pesquisadores

[58],

O efeito do cátion foi também observado na segunda

transição (tabela 7 ) . Com o aumento do raio iônico ocorreu

um decréscimo na temperatura T2. Admitindo-se que esta

terma está relacionada com a fusão dos cristalitos,

então podemos considerar que a redução em T2 foi devida à

redução do grau de cristalinidade, que tem sido observada

quando o raio do cátion aumenta [15].

TABELA 7 : Dados de temperatura e de AH para as

transições endotérmicas observadas em membranas Nafion.

CONTRA-ÍON

Na+

K+

Rb+

Cs +

Ti

(°C)

122

144

150

123

AH!

(J/g)

60,4

13,8

11,0

8,2

T2
(°C)

250

245

243

237

AH2

(J/g)

4,5

4,0

4,4
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5.4.3.2- Efeito da Hidratação

Os experimentos mostraram que o aumento do grau de

hidratação da membrana Nafion-H, acarretou um aumento em

AHi e um decréscimo em T]_.

O aumento em AH^ foi também observado com a hidratação

do Nafion-Na, embora em menor extensão do que em Nafion-H.

A redução na temperatura T^ com a hidratação da membrana

pode ser atribuida ao efeito plastificante da água, que

favorece a mobilidade dos segmentos de cadeia.

Por outro lado, o aumento em AH^, pode ser interpretado

com base no fato de que a hidratação da membrana aumenta

drasticamente o diâmetro dos agregados iônicos, provocando a

coalescência entre eles e formando assim, grandes dominios

iônicos; de tal forma que, maior energia é requerida, para

vencer as interações iônicas e permitir maior mobilidade das

cadeias.
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6- ESTUDO DO EFEITO DA RADIAÇÃO X EM MEMBRANAS NAFION

6.1- Considerações Gerais sobre Irradiação de Polímeros

Na área de polímeros, a utilização da radiação ionizante

é de grande interesse tecnológico para a obtenção e para a

modificação de materiais poliméricos.

0 processo de irradiação vem sendo empregado para

iniciar reações de polimerização, promover enxertia de

grupos específicos em sistemas poliméricos ou produzir

variações na estrutura e nas propriedades dos polímeros,

através de cisões de cadeia, ligações cruzadas (reticulação)

ou ramificações.

Por outro lado, é de grande interesse conhecer o efeito

da radiação em sistemas poliméricos, a fim de selecionar

materiais adequados a meios sujeitos à radiação, tais como:

"ioamentos para usinas nucleares ou materiais plásticos de

- ...~dico, que possam ser submetidos à esterilização.

6.1.1- Interação da Radiação de Alta Energia com o Material

Polimérieo [147-149]

Todas as radiações possuem energia, seja de sua própria

natureza, como as radiações eletromagnéticas ou na forma de

energia cinética, como no caso de partículas em movimento.

Radiações de alta energia compreendem todos os tipos de

radiação eletromagnética ou corpuscular (partículas), que

tenham energia quântica ou energia cinética, apreciavelmente
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maior que a energia de dissociação das ligações. Neste

contexto, as radiações de alta energia ou radiações

ionizantes podem ser subdivididas em:

-radiações eletromagnéticas: raios X e raios y.

-feixe de particulas: elétrons, protons, neutrons e

partículas pesadas.

Freqüentemente, a irradiação de polímeros é realizada,

utilizando-se feixe de elétrons, raios X ou y. As radiações

X e y têm maior poder de penetração, enquanto os feixes de

elétrons atingem uma região mais superficial do polímero.

Os feixes de elétrons podem ser produzidos em

aceleradores lineares, enquanto raios y são emitidos por

isótopos radioativos, como o 60Co e 137Cs.

Os raios X podem ser gerados em sincrotron ou em tubos

de raios X. A radiação X produzida por tubos de raios X,

como aquela utilizada neste trabalho, é obtida a partir da

colisão de elétrons acelerados em determinados alvos

metálicos. Os elétrons incidentes podem arrancar os elétrons

de uma camada interna do metal, deixando um orbital vazio.

Assim, elétrons de camadas mais externas podem ser

deslocados para preencher o orbital vazio e como

conseqüência, ocorre a emissão de raios X. A energia da

radiação emitida, corresponde à diferença de energia entre

os dois orbitais envolvidos. Desta forma, podem ser emitidas

diversas linhas características de um dado material alvo,

dependendo dos orbitais envolvidos na transição. A linha com

a energia requerida pode ser isolada, usando-se filtros

apropriados.

Na interação da radiação de alta energia com materiais

poliméricos, ocorre uma transferência de energia da radiação

incidente para os elétrons dos orbitais atômicos ou

moleculares do meio material. Esta transferência de energia

processa-se basicamente, através de dois mecanismos: a

ionização e a excitação.
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No processo de ionização, a energia transferida remove

um elétron de um átomo ou de uma molécula, formando uma

espécie com carga positiva:

No caso da energia transferida não ser suficiente para

produzir ionização, o sistema atômico ou molecular pode ser

promovido para um estado de maior energia, produzindo uma

molécula excitada (AB*). Neste caso, a energia de excitação

pode se localizar numa ligação particular da molécula,

resultando em uma cisão homolitica da ligação, com produção

de radicais livres:

AB -» AB*

AB* -» A" + B"

Os radicais livres são espécies reativas que contêm

elétrons desemparelhados e podem ser determinados pela

técnica de RPE.

Na interação primária entre a radiação incidente e o

material absorvente, os elétrons são arrancados dos átomos

e, estes elétrons liberados (elétrons secundários) possuem

energia suficiente para induzir uma série de outras

ionizações ou excitações em muitas outras moléculas, antes

de serem termalizados.

A maioria das reações que os polímeros sofrem quando

irradiados é resultante da formação de radicais livres. Os

radicais livres formados podem reagir entre si,

recombinando-se, ou reagir com outras moléculas (ou

radicais), resultando em uma nova espécie quimica.

As modificações nas propriedades fisicas dos polímeros

irradiados devem-se principalmente, à formação de ligações

cruzadas e cisões de cadeia, que podem resultar em

variações, incluindo: módulo de elasticidade, viscosidade,
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massa molecular, mobilidade das cadeias, grau de

cristalinidade e solubilidade em solventes.

Uma molécula do polimero, com a seguinte fórmula geral:

a H
I I

-C-C-

quando irradiada, pode sofrer cisões na cadeia lateral, isto

é, nas ligações C-a, C-b, C-c e C-H, levando à produção de

pequenos fragmentos moleculares, que uma vez formados, podem

se difundir rapidamente para longe do radical polimérico.

No entanto, cisões que ocorrem na cadeia principal,

envolvendo ligações C-C, geram macrorradicais poliméricos

que não podem se difundir facilmente. Estes radicais ficam

aprisionados, circundados por outras moléculas do polimero e

portanto, há grande possibilidade destes macrorradicais

recombinarem-se.

Os radicais livres formam-se aleatoriamente, rias regiões

cristalinas e amorfas do polimero. Nas regiões cristalinas,

onde existe um grande empacotamento de cadeias, os pares de

radicais gerados, através de cisões na cadeia, são impedidos

de se moverem, devido à proximidade das moléculas vizinhas e

tendem a se recombinar. Por outro lado, nas regiões amorfas,

onde o volume livre é maior, os radicais podem se separar

devido à difusão dos mesmos e neste caso, a cisão é

'-omDletada. Por esta razão, as cisões de cadeia predominam

região amorfa, onde a taxa de recombinação é menor.

A extensão dos efeitos causados pela irradiação em

polímeros é dependente da composição quimica e do arranjo

estrutural dos radicais livres, bem como, da taxa e dose -da

irradiação e da presença de outros agentes como água e

oxigênio do ar.
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6.1.2- Efeito da Radiação Ionizante em Fluoropolimeros.

Apesar da elevada estabilidade térmica e quimica, os

fluoropolimeros são sensiveis à radiação ionizante,

apresentando em geral, degradação devido às cisões na cadeia

e / ou formação de ligações cruzadas [150-153]. A extensão

de um ou de outro evento vai depender da estrutura quimica,

da estabilidade dos radicais formados e do conteúdo de

hidrogênio na cadeia principal. Estudos têm revelado que

quanto maior a razão H/F na composição do polímero, tanto

maior é a quantidade de ligações cruzadas formada para uma

determinada dose de irradiação [150,151]. Quando exposto à

radiação ionizante, o poli (fluoreto de vinila), PVF, [150]

sofre alto grau de reticulação, enquanto o poli (fluoreto de

vinilideno), PVDF, [152] e o copolimero (tetrafluoroetileno-

co-etileno), ETFE, [152] sofrem reticulação, acompanhada de

cisões de cadeia. Por outro lado, em

policlorotrifluoroetileno, PCTFE, [153] e em politetra-

fluoroetileno, PTFE, [151,154-157], que não contêm

hidrogênio em sua composição, predominam a degradação,

devido a cisões de cadeia.

Os radicais livres induzidos por radiação em

fluoropolimeros são bastante estáveis, podendo apresentar um

tempo de vida médio de até 5 anos, como no caso do PCTFE ou

de 3 anos, no caso do PTFE [158].

Membranas Nafion ou materiais poliméricos com composição

quimica semelhante ao Nafion apresentam um comportamento

frente à radiação bem similar ao do PTFE; por esta razão,

muitas vezes os resultados referentes ao Nafion irradiado

são comparados com aqueles obtidos com o PTFE.

Diversos estudos [151,155,159] realizados com amostras

de PTFE indicaram que pequenas doses de irradiação podem

causar redução de sua massa molecular e deterioração de suas

propriedades mecânicas, em conseqüência das cisões na cadeia

polimérica. A ocorrência de reticulação ou de ramificações
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no PTFE irradiado tem sido reportada por alguns

pesquisadores, especialmente a baixas doses [155-157]. Vanni

e Ralbot [155] concluíram que o PTFE irradiado em

temperaturas elevadas, pode apresentar ramificações.

Estudos de RPE [159-163] indicaram que a radiação

ionizante em PTFE provoca a formação de radicais livres

primários: (-CF2-CF2-C*F2) e de radicais livres secundários:

(-CF2-C*F-CF2-), resultantes da cisão das ligações C-C e

C-F, respectivamente.

Os radicais primários estão presentes em baixa

concentração, devido à sua rápida recombinação. Os radicais

primários que persistem são aqueles formados na proximidade

do final da cadeia, onde fragmentos de baixa massa molecular

têm mobilidade suficiente para difundirem para longe do

ponto de cisão. Devido %à rápida recombinação, foi estimado

que a concentração de radicais primários é cerca de 10 vezes

menor do que de radicais secundários [161].

O PTFE mostra-se mais sensível à radiação em presença de

oxigênio [151]. Quando o oxigênio está presente, a

recombinação é inibida, devido à reação do oxigênio com os

radicais primários e secundários, formando radicais

peróxidos: -CF2CF2OO* e -CF2(00*)CF2- .

A presença de radicais peróxidos tem sido confirmada por

diversos estudos de RPE [160-162], tanto em amostras

irradiadas em presença de oxigênio, como também, em amostras

irradiadas sob vácuo e posteriormente expostas ao ar.

Outro efeito importante que tem sido observado na

irradiação do PTFE é a variação no grau de cristalinidade

com a dose de irradiação. A cristalinidade aumenta, quando o

PTFE é irradiado a baixas doses [151,155,156]. Este fato foi

confirmado por medidas de densidade [151] e por estudos de

difração de raios X [151,164], DSC [156,165] e IV [151].

Entretanto, para doses entre 500-5000 kGy, a cristalinidade

independe da dose [156] e para doses mais elevadas, o grau

de cristalização reduz-se lentamente, com o aumento da dose

[164].
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O aumento da cristalinidade a baixas doses está

associado à cisão de cadeias na região amorfa. A cisão de

cadeias, nesta região, permite a liberação de tensões

residuais existentes na fase amorfa, resultando em maior

mobilidade para estes segmentos de cadeia alinharem-se e

arranjarem-se em estruturas cristalinas adicionais. Além

disso, as cisões de cadeia aumentam a mobilidade das

cadeias, devido à redução do seu comprimento, favorecendo a

cristalização. Entretanto, para doses mais elevadas, o

acúmulo de defeitos nos cristais (ramificações,

reticulações, insaturações e finais de cadeia) torna-se

crescente com o aumento da dose, causando uma redução no

grau de cristalinidade [151].

Outros estudos confirmaram a baixa resistência dos

fluoropolimeros à radiação ionizante. Zhong et alii [167]

investigaram o efeito da radiação em um copolimero

constituído de cadeias laterais de éter fluorado vinil-

propílico, ligadas a uma cadeia principal de

tetrafluoroetileno através de ligações flexíveis de oxigênio

(resinas PFA). Seus resultados mostraram que o efeito

dominante foi a cisão de cadeia, contudo, em comparação com

o PTFE, a estabilidade à radiação foi melhorada. Segundo

Rosemberg et alii [152] o copolimero PFA, exposto à radiação

y apresentou severa degradação, quando comparada a outros

materiais, como PVF, PVDF e copolimero ETFE.

Uschold [168] mostrou que a irradiação do precursor do

Nafion, apresentou formação de radicais estáveis, passíveis

de sofrerem reações de enxertia com o monômero de

tetrafluoroetileno. Contudo, a enxertia não foi observada

nas amostras irradiadas sob vácuo e que a seguir foram

expostas ao ar. Este resultado foi atribuído à formação de

compostos mais estáveis contendo oxigênio, tais como:

peróxidos, hidroperóxidos e grupamentos -COF.

Segundo Balko e Chaklos [169], os ionômeros Nafion

quando irradiados em presença de ar, apresentaram diminuição

de suas propriedades mecânicas e formação de grupos C=0. A
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análise dos compostos liberados durante a irradiação,

indicaram a presença de SO2, HF, CF4, COF2 e CF2=CF-CF3.

Um estudo mais detalhado, compreendendo a caracterização

das modificações estruturais, induzidas por radiação, em

membranas Nafion é um dos objetivos deste trabalho. Para a

caracterização de tais modificações, foram empregadas

técnicas usuais no estudo de degradação de polimeros,

incluindo:

-espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica

-espectroscopia vibracional (fotoacústica e espalhamento

Raman)

-espectroscopia eletrônica de absorção

-calorimetria exploratória diferencial
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6.2- RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.2.1- Asp«oto G«ral das Amostras Irradiadas

Neste estudo, foram investigados os efeitos da radiação

X em membranas Nafion, a uma taxa de 160 kGy/h e com as

seguintes doses de irradiação: 80, 160, 320, 640 e

1280 kGy.

As amostras irradiadas de Nafion-H tornaram-se

amareladas em toda a sua" extensão, e este efeito mostrou-se

mais intenso com o aumento da dose. Por outro lado, as

amostras irradiadas de Nafion-Na não adquiriram coloração

amarelada, mas tornaram-se opacas, devido à deposição de um

osto oleoso na superfície da membrana. Esta deposição

iOi também observada nas amostras irradiadas de Nafion-H.

Através de estudos de espectroscopia no infravermelho,

Balko e Chaklos [169] identificaram este composto oleoso,

como uma mistura de fragmentos de cadeia fluorocarbônica de

baixa massa molecular.

Após a irradiação, foi observado um encolhimento das

amostras, com uma contração preferencial na direção

perpendicular àquela de extrusão da membrana.

As membranas Nafion-H irradiadas com doses de 640 e

1280 kGy e as membranas Nafion-Na irradiadas com 1280 kGy

mostraram-se frágeis; rompendo-se com facilidade, quando

submetidas a pequeno esforço. Investigações realizadas por

Balko e Chaklos [169], indicaram uma redução na resistência

mecânica do Nafion com o aumento da dose.
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6.2.2- Espectroscopia de Ressonância Paramagnética

Eletrônica (RPE)

0 espectro RPE do Nafion-H irradiado a vácuo com dose de

640 kGy, obtido após 48 horas de exposição ao ar, é mostrado

na figura 34. 0 espectro RPE, registrado a temperatura

ambiente, mostra claramente a presença de radicais livres e

é similar aos espectros, reportados na literatura [123,162],

para amostras de PTFE que foram irradiadas sob vácuo e a

seguir expostas ao ar.

Os estudos de RPE [159,160,162] das amostras de PTFE

irradiadas sob vácuo, apresentaram um espectro composto de

um duplo quinteto e de um tripleto. O duplo quinteto foi

atribuído por Rexroad' e Gordy [159] ao radical livre

secundário: -CF2-CF-CF2-, como resultado da interação do

elétron com um núcleo de flúor na posição a do carbono do

radical, dando origem ao dubleto e da interação do elétron

^om quatro núcleos equivalentes de flúor na posição P,

onsáveis pelo quinteto. O tripleto foi atribuído por

Lerner [160] e por Siegel e Hedgept [161] ao radical -CF2,

enquanto Matsugashita e Shinohara [162] atribuíram ao

radical -CF2O'. Todavia, quando estas amostras irradiadas

foram expostas ao ar, os espectros do PTFE sofreram

modificações [159,160,162]. O duplo quinteto foi lentamente

convertido em uma larga ressonância (dependente da

orientação do campo). Estes espectros são representados pela

superposição da ressonância de dois radicais peróxidos,

composta de um singlete assimétrico devido ao radical:

-CF2CF(OO")CF2- e um singlete simétrico atribuído ao radical

-CF2-CF2OO' [160,162].

Por outro lado, o espectro RPE do PTFE irradiado com

raios X , (em nosso laboratório), em condições idênticas as

que foram irradiadas as amostras de Nafion, também mostrou

uma ressonância semelhante àquela observada para o Nafion

irradiado.
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FIGURA 34. Espectro RPE da membrana Nafion-H irradiada

com a dose de 640 kGy (taxa de 160 kGy/h).
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Com base no espectro RPE do PTFE irradiado obtido

experimentalmente e em concordância com resultados da

literatura, podemos concluir que o Nafion irradiado com

raios X, sob vácuo e a seguir exposto ao ar, apresenta

formação de radicais peróxidos similares aos observados no

PTFE irradiado.

Os estudos de envelhecimento das amostras irradiadas,

que serão discutidos na seção 6.2.4, indicam que estes

radicais induzidos por irradiação, parecem ser estáveis,

reagindo lentamente e levando a reações adicionais, que

'rem durante o envelhecimento.

6.2.3- Espoctroscopia Vibracional

As amostras de Nafion-H e de Nafion-Na irradiadas a

várias doses foram analisadas na região do infravermelho

por espectroscopia fotoacústica e espalhamento Raman.

Considerando que os espectros fotoacústicos da face

irradiada e da face oposta destas amostras foram similares;

nodemos supor que toda a espessura da membrana foi atingida

pelo processo de irradiação.

As figuras 35 e 36 mostram respectivamente, os

espectros fotoacústicos para as amostras de Nafion-H e de

Nafion-Na, irradiadas a várias doses.

Analisando-se os espectros fotoacústicos das amostras

irradiadas, podemos observar que para doses superiores a 80

kGy aparecem novas bandas de absorção em 1030, 1458 e

1773 cm"1.

A banda em 1030 cm"-'- é mais visivel nos espectros do

Nafion-Na do que em Nafion-H. Este resultado parece estar

associado ao fato de que a banda a 1060 cm~l no Nafion-H é

mais larga em relação a mesma banda em Nafion-Na, de forma

a encobrir em parte, a banda em 1030 cm"-'- nos espectros do

Nafion-H irradiado.
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2000. 1200. 800. CM-1

FIGURA 35. Espectros fotoacústicos no infravermelho

para membranas Nafion-H não irradiada (A) e irradiadas

com as doses: B: 80 kGy; C: 160 kGy; D: 320 kGy;

E: 640 kGy e F: 1280 kGy.
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1600. 1200. 800. CM-1

FIGURA 36. Espectros fotoacusticos no infravermelho

para membranas Nafion-Na não irradiada (A) e irradiadas

com as doses: B: 320 kGy; C: 640 kGy e D: 1280 JcGy.



Bandas entre 1030 e 1050 cm~l têm sido atribuídas a

alquilperóxidos [170].

As bandas em 1773 e 1458 cm~l podem estar associadas,

respectivamente, ao modo de estiramento C=C e ao

estiramento C-F do grupo CF=CF2 [132]. Contudo, na mesma

região de freqüência da banda associada ao estiramento do

grupo CF-CF2, também podem ocorrer nos compostos

fluorocarbônicos, absorções devido a vibrações de

estiramento de grupos C=O (1780 cm"1) [151,155,166].

Estudos do PTFE irradiado a vácuo têm indicado apenas a

presença de grupos C=C, enquanto no material irradiado em

presença de ar, grupos C=0 também têm sido identificados

[151,157,165,166]. Em presença de água, o grupo carbonil

pode sofrer hidrólise e formar grupos de ácidos

carboxilicos, conforme * mecanismo proposto na literatura,

para a degradação do PTFE irradiado [151,166].

-CF2CF2CF2CF2- -CF2CF2* + 'CF2CF2- (1)

-CF2CF2" + 0 2 -CF2CF2-O-O' (2)

-CF2CF2-O-O" + •CF2CF2- -» -CF2CF2-O-O-CF2CF2- (3)

-CF2CF2-O-O-CF2CF2- 2 (-CF2CF2-O#) (4)

-CF2CF2-O# •• -CF2* + CF2O (5)

-CF2CF2-O* -CF2(C=O)F+ F* (6)

-CF2(C=O)F + H2O -» -CF2(COOH) + HF (7)
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Este mecanismo foi proposto, partindo-se de radicais

primários, obtidos na cisão da ligação C-C. Reações

similares podem ser obtidas a partir de radicais

secundários (cisão da ligação C-F).

Uma vez que o espectro RPE do Nafion irradiado revelou

a presença de radicais peróxidos (seção 6.2.2), é possivel

que grupos C=0 estejam presentes no material irradiado e

portanto, a banda de absorção observada em 1773 cm~l

poderia estar associada ao estiramento de grupos C=0,

provavelmente, presentes em grupos carboxilicos livres e

associados por ligações de hidrogênio. Contudo, devido à

presença de oxigênio na composição do Nafion, é possivel a

formação de compostos contendo C=0 na membrana, resultante

de cisões próximas aos grupos C-0 presentes nos grupos éter

da membrana e portanto, grupos carbonil poderiam se formar

independente da presença do oxigênio atmosférico no sistema

em estudo.

0 fato da banda em 1773 cm~l aparecer nos espectros IV,

-".as estar ausente nos espectros Raman do Nafion irradiado,

sugere que a espécie responsável por tal absorção deve

apresentar grande variação no momento de dipolo e pequenas

variações na polarizabilidade, durante a vibração da

molécula. Este resultado indica uma maior probabilidade da

presença de grupos C=0 em relação aos grupos C=C, no Nafion

irradiado.

Por outro lado, nos espectros do Nafion-Na irradiado

(figura 36) , podemos também observar o surgimento de uma

banda próxima a 1700 cm~l. Esta banda de absorção está

sobreposta à banda correspondente à deformação angular de

moléculas de água e provavelmente, não é visível nos

espectros do Nafion-H irradiado, em virtude da grande

largura da banda de Ô(H2O) nesta membrana.

Balko e Chaklos [169] também identificaram uma banda em

1690 cm""l no Nafion irradiado, que foi atribuída à presença

de grupos carboxil (COOH). Porém, absorções nesta região,

também observadas no PTFE irradiado, têm sido atribuídas a
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vibrações de estiramento de grupos C=C, presentes no

interior da cadeia [151] .

Apesar dos modos de estiramento referentes aos grupos

C=0 e C=C ocorrerem em regiões próximas do IV; com base nas

considerações acima, podemos sugerir que ambas as espécies,

(C=0 e C=C), estão presentes no Nafion irradiado.

A análise de espectros fotoacústicos obtidos com

diferentes velocidades do espelho móvel do interferômetro

(v = 0,05; 0,07 e 0,10 cm/s) indicou que a formação dos

compostos insaturados ocorreu predominantemente, no

interior do material irradiado.

A figura 37 mostra a variação da intensidade relativa

entre as bandas 1773 cm"1 e 1162 cm"1 (v (CF2M em função

da dose de irradiação. É bem evidente que para uma mesma

dose, a produção de espécies insaturadas é maior em

Nafion-H do que em Nafion-Na, sugerindo que o Nafion-H é

mais sensivel à radiação X quando comparado ao Nafion-Na.

A tabela 8 apresenta a variação nas intensidades

relativas das bandas: v(SO3~) (1060 cm" 1); v(C-O-C)

(970 cm"1) e v(C-S) (802 cm" 1), em relação à banda de

v(C-C) em 730 cm"1, que foi observada nos espectros Raman

de membranas não irradiadas e irradiadas a 640 kGy.

TABELA 8: Variação das razões das intensidades

(1060/730), 970/730 e 802/730), observada nos espectros

Raman das amostras não irradiadas e amostras de Nafion-H e

Nafion-Na irradiadas a 640 kGy.

Membrana

Não irradiada

Nafion-H

Nafion-Na

(640

(640

kGy)

kGy)

I

I

0

0

0

(1060)

(730)

,47

,39

,38

I

I

0

0

0

(970)

(730)

,17

,15

,13

I

I

0

0

0

(802)

(730)

,28

,20

,21



126

500 1.000
DOSE (kGy)

1.500

Nafion-H Nafion-Na
1773/1162 1773/1162

FIGURA 37.

(1773/1162;

Variação da razão da intensidade relativa:

em função da dose de irradiação.
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Os espectros fotoacústicos das amostras irradiadas

(figuras 35 e 36) e a tabela 8 mostram uma diminuição nas

intensidades relativas das bandas de estiramento vs (SC>3~)

(1060 cm" 1); vs (C-O) (970 cm"1) e vs (C-S) (802 cm" 1). A

redução na intensidade relativa da banda de vs (C-S), que é

bem visivel nos espectros Raman, bem como a redução na

intensidade relativa da banda de vg (SC>3~), indicam que

durante a irradiação ocorrem o rompimento da ligação C-S e

a formação de SO2. A liberação de SO2 em Nafion irradiado,

tem sido confirmada nos estudos de Balko e Chaklos [169].

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que

a irradiação das membranas Nafion com raios X, provoca

cisões na cadeia principal, confirmadas pela redução da

resistência mecânica com o aumento da dose; além da

formação de insaturação na cadeia fluorocarbônica (C=C e

C=O) e cisão das ligações C-0 e C-S, acompanhada da

formação de SO2•

Portanto, o mecanismo de degradação do Nafion por

irradiação, deve envolver a cisão da ligação C-S e a

produção de SO2; bem como a cisão das ligações

C-C, C-F e C-O, com formação de radicais livres

fluorocarbônicos primários e secundários e radicais

peróxidos. Estes radicais devem reagir de forma similar ao

mecanismo proposto para o PTFE (equações 1 a 7 ) , uma vez

que tais reações conseguem explicar a liberação de COF2 e

HF, detectada anteriormente, em investigações realizadas

com o Nafion irradiado [169].

0 efeito do envelhecimento das amostras irradiadas foi

investigado, através da obtenção de espectros fotoacústicos

registrados a diferentes tempos pós-irradiação. Os

resultados obtidos revelaram um aumento na intensidade das

bandas em 1773 e 1458 cm"1 com o tempo de envelhecimento,

para as amostras irradiadas a diferentes doses.
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6.2.4- Espectroscopia Eletrônica de Absorção

Os espectros eletrônicos do Nafion-H irradiado a várias

doses são apresentados na figura 38. Estes espectros

mostraram um alargamento e um aumento na intensidade da

banda de absorção em torno de 200 ran, que se tornaram mais

acentuados com o aumento da dose. Resultados similares

foram obtidos para o Nafion-Na irradiado (figura 39) . O

alargamento da banda, na realidade, parece ser devido à

superposição das bandas de absorção em 196 e 230 nm,

conforme sugerem os estudos de envelhecimento, apresentados

na seção 5.3.5 (figuras 20, 21, 24 e 25).

Uma análise da variação das intensidades de absorção em

196, 230 e 273 nm, em função da dose (figura 40 e 41),

lou que o aumento na intensidade da banda em 230 nm foi

..s acentuado, provavelmente devido à grande produção de

radicais peróxidos com a irradiação.

Por outro lado, o alargamento na banda em 200 nm foi

menor em Nafion-Na, indicando que este material é mais

resistente à radiação X do que o Nafion-H, especialmente a

baixas doses.

Para avaliar o efeito do envelhecimento nas amostras

irradiadas, foram registrados os espectros eletrônicos de

todas as membranas irradiadas (80 a 1280 kGy) em diferentes

tempos pós-irradiação. Todos os espectros obtidos mostraram

um alargamento e um aumento na intensidade da banda em

torno de 200 nm com o aumento do tempo de envelhecimento.

Este comportamento é ilustrado para o Nafion-H irradiado a

320 kGy (figura 42) e a 640 kGy (figura 43) e para o-

Nafion-Na irradiado a 320 kGy (figura 44) e a 640 kGy

(figura 45).
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FIGURA 38. Espectros UV-visível para membranas Nafion-H

não irradiada (A) e irradiadas com as doses: B: 80 kGy;

C: 320 kGy; D: 640 kGy e E: 1280 kGy.
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FIGURA 39. Espectros UV-visivel para membranas

Nafion-Na não irradiada (A) e irradiadas com as doses:

B: 320 kGy; C: 640 kGy e D: 1280 kGy.
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FIGURA 42. Espectros UV-visivel do Nafion-H irradiado

(320 kGy)com diferentes tempos de envelhecimento.
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FIGURA 43. Espectros UV-visivel do Nafion-H irradiado

(640 kGy) com diferentes tempos de envelhecimento.
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FIGURA 44. Espectros UV-visivel do Nafion-Na . irradiado

(320 kGy) com diferentes tempos de envelhecimento.
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FIGURA 45. Espectros UV-visivel do Nafion-Na irradiado

(640 kGy) com diferentes tempos de envelhecimento.
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As figuras 46 e 47 mostram a variação na intensidade da

banda em 273 nm em função do tempo de envelhecimento para

amostras de Nafion-H e de Nafion-Na, respectivamente.

A tendência observada na variação do perfil espectral

com o tempo de envelhecimento (figuras 42-45) é similar à

variação espectral obtida com o aumento da dose (figuras 38

e 39) , sugerindo que durante o envelhecimento um processo

de degradação adicional vai ocorrendo lentamente nas

amostras irradiadas.

Por outro lado, o espectro da amostra irradiada, que

foi envelhecida por três meses em vácuo, não apresentou um

alargamento da banda em 200 nm tão pronunciado como aquele

observado nas amostras envelhecidas em condições

atmosféricas (figura 48 )r e além disso, o aumento na

intensidade das absorções em 230 e 273 nm, durante o

envelhecimento, não foi tão intenso quanto ao das amostras

envelhecidas em presença de ar. Estes resultados parecem

confirmar que a banda em 230 nm deve estar associada a

radicais peróxidos e a banda em 273 nm, relacionada com

compostos contendo C=O, de acordo com as atribuições

apresentadas inicialmente, na seção 5.3.

As modificações no perfil espectral observadas durante

o envelhecimento das amostras, tanto na região do UV-

visivel, como na região do infravermelho, indicam que as

reações induzidas por radiação, continuam ocorrendo por

longo tempo após a irradiação das membranas Nafion, num

processo de degradação adicional. Este aumento da

degradação nas membranas irradiadas foi confirmado pelo

aumento da fragilidade, que foi observado durante o

envelhecimento destas amostras.
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FIGURA 46. Intensidade da banda em

273 nm em função do tempo de

envelhecimento para Nafion-H

irradiado a várias doses.

FIGURA 47. Intensidade da banda em

273 nm em função do tempo de

envelhecimento para membranas Nafion-Na

irradiadas a várias doses.
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FIGURA 48. Espectros UV-visivel das membranas Nafion H

irradiadas a 640 kGy, após três meses de envelhecimento

em presença de: A: ar e B: vácuo.
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6.2.5- Calorimefcria Exploratória Diferencial

As figuras 49 e 50 representam, respectivamente, as

curvas DSC (primeira varredura) das amostras de Nafion-H e

de Nafion-Na, irradiadas com diferentes doses.

Estas curvas DSC apresentaram uma larga endoterma,

caracterizada por uma temperatura (T^) e uma entalpia

(AH^), cujos valores variaram com a dose de irradiação,

conforme listados nas tabelas 9 e 10.

A figura 4 9 mostra o aparecimento de uma transição,

próxima a 60° C, nas amostras de Nafion-H irradiadas a

altas doses. Este evento térmico deve estar associado a

transições do tipo a, p, ô no material, que provavelmente

não eram visíveis na amostra não irradiada devido à grande

largura do pico T^ nestas amostras.

O aumento da temperatura T^ com o aumento da dose pode

estar relacionado com a redução no conteúdo de água durante

a irradiação, devido a um processo de secagem que as

amostras devem sofrer, quando são submetidas ao vácuo e ao

aquecimento no processo de irradiação.

Por outro lado, a redução em AH^ (área sob a endoterma)

com o aumento da dose, parece indicar que ocorreu uma

redução no tamanho dos agregados iônicos, durante a

irradiação. Desta forma, o processo de irradiação poderia

provocar a dissociação parcial dos agregados iônicos, à

semelhança do que ocorre no processo de degradação térmica.

Outra possibilidade para a redução em AHx com o aumento

da dose, poderia estar relacionada com a redução no número

de grupos sulfônicos por agregado iônico, em função da

liberação de SO2; diminuindo, desta forma, a intensidade

das interações eletrostáticas no interior dos clusters

iônicos.
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FIGURA 49. Curvas DSC para membranas Nafion-H não

irradiada (A) e irradiadas com as seguintes doses:

B: 80 kGy; C: 320 kGy; D: 640 kGy e E: 1280 kGy.
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FIGURA 50. Curvas DSC para membranas Nafion-Na não

irradiada (A) e irradiadas com as seguintes doses:

B: 320 kGy e C: 1280 kGy.
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Os dados apresentados nas tabelas 9 e 10 revelam que a

redução do AH com o aumento da dose da radiação foi mais

acentuada nas amostras irradiadas de Nafion-H do que em

Nafion-Na, indicando uma vez mais que a membrana Nafion-H é

mais sensível à radiação X quando comparada à membrana

Nafion-Na.

Tabela 9: Dados de temperatura de transição e de AH para

amostras não irradiadas e irradiadas de Nafion-H.

NAFION-H

Não irradiada

irradiada a 80 kGy

irradiada a 320 kGy

irradiada a 640 kGy

irradiada a 1280 kGy

Ti
(° C)

115

129

133

136

135

AHi

(J/g)

68,3

55,8

49,9

44,5

35,4

Tabela 10: Dados de temperatura de transição e de AH para

amostras não irradiadas e irradiadas de Nafion-Na.

NAFION-NA

não irradiada

irradiada a 320 kGy

irradiada a 64 0 kGy

irradiada a 1280 kGy

Ti
(° C)

122

133

139

145

AH!

(J/g)

60,4

58,3

56,9

56,2
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7- CONCLUSÕES

Os estudos de DSC e de espectroscopia no IV e no UV-

visível indicaram que as membranas Nafion submetidas a

temperaturas elevadas e à hidratação apresentaram mudanças

estruturais, associadas principalmente à variação no número

de agregados iônicos. A hidratação da membrana tende a

aumentar a agregação dos íons, provocando a coalescência

entre os agregados vizinhos, enquanto o aumento da

temperatura tende a dissociar parcialmente os agregados

iônicos, aumentando o número de agregados na matriz

polimérica. Esta variação no estado de agregação na

membrana, resulta na redistribuição de ions entre os

agregados iônicos, acompanhada de mudanças conformacionais

nas cadeias do polímero.

Os espectros eletrônicos de absorção e as curvas DSC

indicaram que estas mudanças estruturais continuam ocorrendo

durante o envelhecimento das amostras hidratadas ou tratadas

termicamente, num lento processo de relaxação do polímero.

Estes resultados indicam que o método de preparação das

amostras é de fundamental importância no estudo das

membranas Nafion.

Estudos de TG e DTG indicaram que a decomposição térmica

do Nafion-H é composto de três estágios: dessulfonação (290-

400°C), decomposição da cadeia lateral (400-470°C) e

decomposição da cadeia principal de PTFE (470-560°C) . O

Nafion-Na apresenta apenas uma etapa de decomposição (470-

560°C) . Espectros fotoacústicos no IV mostraram que espécies

insaturadas (C=O e C=C) estão presentes no Nafion-Na,

submetido a temperaturas elevadas.
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As curvas DSC das membranas Nafion apresentaram duas

transições endotérmicas. A primeira transição em torno de

120° C foi atribuida a uma transição de ordem-desordem nos

clusters iônicos e a segunda transição (230-250° C) foi

atribuida à fusão das regiões cristalinas da membrana.

Na análise das membranas irradiadas com raios X,

constatou-se que as membranas Nafion irradiadas tornaram-se

mais frágeis com o aumento da dose, indicando que predominou

a degradação da membrana, manifestada por cisões nas cadeias

do polímero. Os espectros de ressonância paramagnética

eletrônica revelaram à presença de radicais peróxidos,

enquanto os espectros fotoacústicos indicaram o aparecimento

de novas bandas de absorção em 1458, 1700 e 1773 cm"1,

associadas aos modos vibra'cionais dos grupos C=O e C=C. Por

sua vez, os espectros Raman e fotoacústicos revelaram uma

redução nas intensidades das absorções correspondentes ao

estiramento C-S; C-0 e

0 mecanismo da degradação das membranas Nafion

irradiadas, envolve a cisão da ligação C-S, acompanhada de

produção de SO2. Os outros estágios da degradação envolvem a

cisão das ligações C-C, C-F e C-O, com a formação de

radicais fluorocarbônicos (primários e secundários) e

peróxidos, que reagem de forma similar ao PTFE irradiado.

Degradação adicional pós-irradiação continua ocorrendo

na membrana irradiada, evidenciada pelo aumento da

fragilidade das amostras durante o envelhecimento e pelas

variações espectrais observadas nos espectros vibracionais

e eletrônicos.

O Nafion-H mostrou-se mais sensível do que o Nafion-Na à

degradação térmica e ao efeito da radiação X. A formação do

par iônico -S03~ Na+ deve estabilizar a ligação C-S e pode

ser o responsável por tal comportamento.
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Os resultados obtidos sugerem que seria interessante

investigar o efeito da irradiação de raios X em membranas

com diferentes contra-ions, inclusive grande cátions como

aminas e em membranas com diferentes graus de hidratação,

para analisar de que modo e até que ponto a interação ânion-

cátion influencia a estabilidade das membranas Nafion.
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